
NAMPO 2017
16-19 MEI

AUGUSTUS • SEPTEMBER 2017

MEGANISASIE

FINANSIËLE RESULTATE
MET FRANCOIS STRYDOM

FOKUS OP
KAREL BEZUIDENHOUT

OOS-KAAP IS SENWES  
EQUIPMENT WÊRELD

Hennenman silo: Eerste silo in SA met sonkrag PV



Verdere navrae kan ook gerig word aan: Antoon Smalberger,  
Bestuurder JCB en Landbou-implemente (082 806 4844)
Phillip Nel: Streekbemarker JCB Landbou-implemente (083 451 3947)

Vir enige navrae of demonstrasies, 
kontak gerus u naaste Senwes  

Equipment heelwerktuigbemarker.

SPESIALE JCB 
FINANSIERINGSAANBOD

RENTEKOERSE 
TOT EN MET  
PRIMA minus 5.5%

JCB 3CX Laaigraaftrekkers (Backhoe loader machines)

531-70 en 530-70i Teleskopiese laaiers (Telehandlers)

JCB 3CX Laaigraaftrekkers
Alle Teleskopiese laaiers
 Prima minus 5.5% (gekoppel)
     20% deposito    

3 jaar termyn met  
jaarlikse paaiemente

 Geen BTW terug
Maandelikse paaiemente  
ook beskikbaar

Promosie op alle JCB-produkte  
geldig tot 31 Augustus 2017.

BEPALINGS EN VOORWAARDES GELD
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30

20

DIE MOOI WÊRELD van die 
Oos-Kaap is nou ook Senwes 
Equipment wêreld! Senwes 
Scenario het ‘n draai in daardie 
deel van Suid-Afrika gaan maak. 
Ons het by die Senwes Equipment 
takke in Aliwal-Noord en Ugie 
gaan kuier, waar ons met die 
takbestuurder in dié twee dorpe, 
Nelis van Heerden, gaan gesels 
het - die Aliwal-Noord tak vier juis 
in Augustus sy eerste verjaardag. 

In Kollig val die fokus op die pro-
dusent Karel Bezuiden hout, wat 
‘n groot aanhanger is van Senwes 
Equipment en John Deere.

In hierdie uitgawe fokus ons op 
meganisasie en het ook ‘n interes-
sante artikel oor presisieboerdery.

Moet ook nie ons volgende uit - 
gawe misloop nie. Daarin gaan 
ons op sleutelpesoneel lede by die 
Oos-Kaap-takke fokus. Met nog ‘n 
nuwe tak wat eersdaags in Oos-
Londen open, is die Oos-Kaap 
beslis die regte plek om te wees.

INHOUD OP DIE VOORBLAD

http://fwd2.co/ScenarioApple

http://fwd2.co/ScenarioGoogle

Lees die Senwes Scenario aanlyn in Afrikaans 
en Engels by www.scenario.co.za of laai die  

Scenario toepassing af . 
‘Like’ ons Facebook-blad by  

facebook.com/ReadScenario en volg ons op  
Twitter by @ReadScenario

INHOUD

Maak seker jy ontvang die eScenario e-nuusbrief elke tweede maand vir 
relevante maatskappy- en bedryfsnuus. Teken in by www.senwes.co.za.
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Dit laat my dink aan die 
woord rekord. Die woord 

is afkomstig van die ou Franse 
woord ‘record’ wat om te onthou 
beteken, asook van die Latynse 
woord ‘recordari’ waar die ‘cor’ 
veral na die hart verwys. En dit 
is presies wat rekords doen, dit 
skep die vermoë om te onthou.

Daar is baie spreekwoorde waarin 
dié woord gebruik word. Om 
rekord te hou van iets terwyl ’n 
rekord ook kan verwys na die 
beste resultaat wat al ooit behaal 
is, vir die rekord, van die rekord 
af en dan ook ons stel die re-
kord (aangetekende feite) reg. 
Dit is duidelik dat die woord 
rekord verskeie betekenisse het. 

Met die groot rekordoes is ons 
Senwes Grainlink span top-
fiks vir die inname daarvan en 
ekstra opbergingskapasiteit word 
vroegtydig by sekere silo’s geskep.

Dit is nou omtrent rekordtyd 
by Senwes met Hennenman wat 
die eerste Senwes silo, asook die 
eerste silo in Suid-Afrika geword 

IS DIT NIE WONDERLIK 

NIE! DIE 2017 MIELIEOES 

BARS OMTRENT UIT SY 

NATE. REKORDOESTE IS 

IN BAIE GEBIEDE AAN DIE 

ORDE VAN DIE DAG EN SO 

OOK IN SEKERE SENWES 

GEBIEDE, WAT OOK SY EIE 

UNIEKE UITDAGINGS BIED.

om met solarkrag toegerus te 
word. En dit is die moeite werd 
om rekord hiervan te neem!

Senwes Hoof Uitvoerende 
Beampte, Francois Strydom, 
praat in Finansiële Resultate oor 
die afgelope jaar 2016/2017 jaar 
se resultate en wys daarop dat 
Senwes besonder goed gedoen 
het, veral as dit met die res van 
die landbousektor vergelyk word.

Die Senwes Spinners breek ook 
in die volgende dekade in met die 
11de Senwes Spinners krieket-
finaal vir plaasskole wat in Mei 
tussen Humansvlakte en Manana 
Primêre Skole plaasgevind het.

Senwes Equipment breek ook 
nuwe grond in die Oos-Kaap 
en ons loer by Aliwal-Noord en 
Ugie takke in op die vooraand 
van die opening van die Oos-
Londen tak in Augustus.

Rekords duik nie op nie, mens 
werk hard daarvoor, veral na die 
moeilike jare wat ons beleef het. 
Dit is waar hoop intree en ons 
moet nooit vergeet wat hoop ons 
geleer het nie. Hoop in moeilike 
tye lei tot rekords. Of moet ons 
dit eerder wonders noem? Ek 
sluit af met ‘n gepaste definisie 
van hoop van Tertullianus – 
“Hoop is geduld wat sy lampie 
by God se lig brandgesteek het.”

Hou moed en laat die rekords 
aanhou spat!

Rekords verbeter en 
om rekord te hou

Aubrey Kruger
REDAKTEUR
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JOSUA PIETERSEN - POTCHEFSTROOM

“ONS belê in John Deere pro-
dukte. Wat vir my uitstaan is die 
bougehalte en kwaliteit van John 
Deere. Tweedens is hulle navor-
sings- en ontwikkelingsbelegging 
wat hulle in die produkte belê, 
internasionaal en plaaslik. En die 
naverkopediens is van uitstaande 
gehalte. Ons het belê in ‘n nuwe 
15FX planter. Van voor tot agter 
is ons gelukkig met die produk. 
Saam met die bougehalte kom 
daar dan natuurlik tegnologiese 
produkte by. Die iTEC skerm 
wat jou saadplantings en kuns-
misplantings te alle tye monitor 
is vir ons baie belangrik. Want 
vir die boer wil jy weet dat jy 
akkuraat werk te alle tye. Ons is 
mal oor die produk. Ons bloed is 
groen, John Deere groen.”

JOHAN PIETERSEN - POTCHEFSTROOM

“ONS gebruik die John Deere 
produk, die planter 15FX. Dit is 
een planter met ’n ‘downforce’ 
opsie. Die ander planters het dit 
nie gehad nie. Vanuit die kajuit 

kan ons baie meer sien. Soos 
hulle sê, ons bloed is groen.”

ALBERTUS BRINK - HOOPSTAD

“ONS boer met John Deere 
trekkers en gebruik dit as gevolg 
van verskeie redes. Van die redes 
is die RTK sisteme - ek vind 
dit baie goed. Vanjaar het ons 
baie winde gehad en ons spore 
het doodgewaai. Ons sou nie 
die regte plekke gekry het waar 
ons die kunsmis vooraf ingesit 
het nie. As gevolg van die RTK 
sisteme kon ons presies op die 
regte spore ingaan en die bewer-
kings doen en die plantproses 
kon aangaan.”

HENTI HELM - HOOPSTAD 

“ONS gebruik John Deere 
omdat dit baie gebruikersvrien-
delik is. Ons operateurs verstaan 
dit. Dit is ’n goeie produk. Ons 
hou daarvan om veelsydigheid in 
’n ding te hê. Ons is baie tevrede 
met die diens wat ons hier in 
Hoopstad kry. Uit die werkswin-

Hier is ‘n paar aanhalings 

van tevrede Senwes 

Equipment en John Deere 

klante. Kyk na elkeen se 

unieke video deur op die 

skakel op bladsy 10 te kliek. 

Pieter & Tshepo

Die groot oes bied talle uitdagings, maar Senwes Grainlink is gerat daarvoor.

kel en almal wat daarby betrokke 
is. Die mense ken die produk 
en hulle weet presies wat om te 
doen. Dit is die enigste kleur 
produk wat, as jy klaar geplant is 
en jy sien die produk opkom, is 
dit ook groen. Dit is lewe en dit 
beteken baie vir ons!.”

SAREL VAN DER WALT - HOOPSTAD

“JOHN Deere se tegnologie 
met die rekenaars en om die data 
huis toe te vat om beplanning 
te doen. Dit is baie gemaklik 
en gebruikersvriendelik. Jy kan 
meer onmiddellik doen. Ons 
moet wyer gaan om die koste af 
te bring. Dié tegnologie en die 
sisteme op die trekker maak dit 
vir ons moontlik.”

THABO VAN ZYL - WESSELSBRON

“EK het vanjaar ’n lieflike John 
Deere 8345 RT trekker gekoop 
met 16 ry .76 FX central seed-
ing planter. Wat ’n wonderlike 
kombinasie! Mens kan plant teen 
’n hoë spoed en sy akkuraatheid 
is uitstekend. Dit is wonderlik 
om ’n John Deere kliënt te wees. 
Hulle naverkopediens is uitste-
kend. My bloed is groen, John 
Deere groen.”

DIE WENNERS VAN DIE VORIGE UITGAWES VAN SENWES SCENARIO IS AS VOLG:
(April/Mei 2017): Cum Boeke: Mari Leonard van Kroonstad, Hannon: 

Christa Feldtmann van Vanderbijlpark, Sanny Soetaers van Koppies, Poppie 
Oosthuizen van Koppies, Leandie du Randt: Engela Kruger van Lichtenburg.
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Finansiële Resultate                met Francois Strydom

TERUGBLIK OP DIE AFGELOPE JAAR
Die afgelope jaar is geken-
merk deur ’n baie swak oes met 
gepaardgaande lae volumes. Dit 
was omdat slegs 68% hektare 
aangeplant is, wat ook subopti-
maal geproduseer het. Dan is van-
jaar se insette en plantaksie vir die 
komende goeie oes ook ingereken.

Al het die huidige oes nou 
goed uitgedraai en is daar hoër en 
genormaliseerde aanplantings in 
vergelyking met die afgelope jaar, 
beperk produsente se swak kon-
tantvloei steeds hul insette, wat 
daartoe lei dat hulle moet baklei 
vir elke transaksie, en dan is die 
marges natuurlik ook onder druk.

RAPPORTERING VAN RESULTATE
Ons weerspieël ook die nuutste 
tendense in terme van rapporte-
ring van die finansiële resultate. 

 AUBREY KRUGER

Hinterland al beter vertoon, maar 
steeds onder druk is. JDI het op sy 
beurt groot uitbreidings gehad om 
nuwe besighede te vestig, en nou 
moet prestasie daarop volg. Die 
groot effek was dat die klant nie 
groot kapitaaluitgawes wou aan-
gaan nie, omdat hulle ook onder 
druk was.

MENSLIKE KAPITAAL
Ons het 5,3% meer personeel van-
jaar as gevolg van die uitbreidings 
by Equipment en JDI. Gegewe 
Suid-Afrika se werkloosheidsyfers, 
is hierdie veral baie belangrik. In 
’n jaar waarin werkloosheid toe-
geneem het, het ons na die ander 
kant toe beweeg en meer mense in 
diens geneem.

Indien daar net na indiens-
nemingskoste gekyk word, was 
daar ’n matige styging. Hier is ons 
benadering om die besigheid so te 
bestuur dat mense ’n werk het. Dit 
help nie dat indiensnemingskoste 
met 20% styg en die helfte van 
jou werkerskorps moet afgedank 
word nie. Ons personeelomset 
is laag, maar daar is sekere besig-
heids eenhede waar dit weer hoër 
raak, wat problematies kan wees.

HOOFARTIKEL

Die sleutelprestasie van verskil-
lende vorme van kapitaal sluit in 
finansiële-, menslike-, natuurlike 
hulpbronne-, vervaardigings-, 
intellektuele asook sosiale verant-
woordelikheidskapitaal.

As daar na hierdie finansiële 
terme gekyk word, moes ons eint-
lik swakker presteer het as verlede 
jaar, maar met ’n goeie balansstaat-
bestuur het ons beter presteer.

FINANSIËLE KAPITAAL
Die vernaamste finansiële prestasie 
was as volg: Die omset het met 
7,6% na R9,9 miljard verhoog. 
Dan het die EBITDA ook met 
13,9% na R474 miljoen verhoog 
en ’n netto wins van R167 miljoen 
is behaal. Daar is baie beter op die 
genormaliseerde wesensverdienste 
gevaar, wat na 108,4 sent per aan-
deel verhoog het. Die totale aan-
deelhouersopbrengs het ook met 
8,1% verbeter. ’n Finale dividend 
van 25 sent per aandeel is aange-
kondig. Ons is wel ’n klein bietjie 
af op ons eiekapitaalverhouding, 
van 40% na 38%.

Die totale besigheidsmodel was 
onder druk. Die besighede wat 
goed presteer het was Grainlink, 
Equipment, Credit, Certisure en 
Grainovation.

Besighede wat onder druk is, 
is Tradevantage en Prodist terwyl 

Dit is belangrik om te 
onthou dat ’n finansiële 

jaar by ons eintlik die effek van 
twee produksieseisoene is. Aan die 
marktoegangskant is dit die vorige 
produksiejaar se oes wat ingekom 
het, terwyl aan die insetkant dit 
hierdie jaar se insette is wat ter 
sprake is. Dit is kardinaal dat die 
groot oes wat ons nou inneem, 
eers by volgende jaar se finansiële 
resultate ingereken word.

OM ‘N REALISTIESE PERSPEKTIEF VAN DIE AFGELOPE 

FINANSIËLE JAAR TE VERKRY, KAN DIT NIE IN ISOLASIE 

BESKOU WORD NIE.
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klant te bemagtig. Voorbeelde 
hiervan is die opleidingsinisiatie we 
wat die afgelope aantal jare hon-
derde van ons mense se lewens 
verryk het. Hierdie bemagtiging 
stel hulle in staat om vroeër te 
kan stroop en so addisionele tyd 
te bied om produksiekapasiteit te 
vergroot.

Vanjaar het ons 3,5 miljoen 
ton graan om op te berg. Wie 
moet dit doen? Ons moet sorg dat 
landbou in sy totaliteit volhoubaar 
is en moet vir die klant ’n goeie 
gemiddelde prys gee om te sorg 
dat hy wel betaling kry. Dit is lek-
ker om te kan sê dat ’n organisasie 
jou ’n beter prys gee, maar as hy 
jou nie betaal nie, wat het jy dan 
nou eintlik reggekry?

Ons het ’n goeie rekord om 
’n goeie gemiddelde pakkie aan 
die inset- en marktoegangskant 
te bied. Om klante te betaal en 
te diens is die heel belangrikste 
aspekte. Vanjaar is ook die eerste 
jaar waarin die lojaliteitskema 
toegepas gaan word waar ons R54 
per ton toegeken het.

INTELLEKTUELE KAPITAAL
By Senwes glo ons ook dat per-
soneel verbeter moet word. Ons 
opleidingsrekening styg die hele 
tyd, want dit is presies hoe per-
soneel toegerus moet word. Ons 
glo in die ontwikkeling van ons 
mense se potensiaal en vermoë.

SOSIALE BETROKKENHEID
As gevolg van die swak prestasie 
van regeringsorganisasies spandeer 
ons al hoe meer aan alternatiewe 
energieprojekte. Hiermee saam 
het die totale korporatiewe sosiale 
investering met 28,6% jaar-op-
jaar gestyg. Na die droogtehulp 
help ons om die graanskenkings, 
berging en logistieke koste te 
subsidieer en is ons weer aan die 
voorpunt om inisiatiewe te dryf.

Nasie in Gesprek is ook op 
’n nuwe vlak. ’n Wye spektrum > VERVOLG OP BLADSY 6

HOOFARTIKEL

NATUURLIKE HULPBRONNE
In terme van alternatiewe energie 
is groot inisiatiewe geloods, wat 
’n baie groot besparing op ons 
elektrisiteitsverbruik teweegbring. 
Hoofkantoor se elektrisiteitsver-
bruik het met 45% verlaag en 
waterverbruik is ook minder. 
Hierdie inisiatiewe word by 
hoofkantoor geloods, waarna dit 
na takke en silo’s uitgerol word. ’n 
Solarprojek is ook by Hennenman 
silo geloods, ’n eerste by ’n Senwes 
silo, asook in die hele Suid-Afrika.

’n Groter wordende probleem 
is egter besig om sy kop uit te 
steek. Die kleiner dorpies betaal 
nie hul elektrisiteitsrekeninge en 
word sodoende beperk in terme 
van kapasiteit. Dit is ’n totale 
onvergenoeglike situasie. Ons belê 
R12 miljoen tot R15 miljoen per 
silo om genoeg krag beskikbaar te 
hê, maar die newe-effek is dat daar 
nog minder van Eskom gebruik 
gemaak word.

Die swak bestuur van energie-
komponente in Suid-Afrika is 
glad nie volhoubaar nie. Daar is 
vir die eerste keer meer mense op 
toelaes as wat daar mense is wat ’n 
werk het. Dit is ’n reusagtige rooi 
lig wat flikker. Die regering pas 
die verkeerde drywers toe om die 
ekonomie te stimuleer.

Die regte drywers laat die eko-
nomie groei. Daar moet eerder 
groter kapasiteit geskep word, 
plaaslike produksie moet beskerm 
word en daar moet aansporings 
aan die belastingkant wees om 
besighede te laat groei. Dis die 
aspekte wat werksgeleenthede 
skep.

VERVAARDIGINGSKAPITAAL
Die afgelope drie jaar is massiewe 
bedrae belê, veral aan die mark-
toegangskant, en ons gaan vir ‘n 
verdere drie jaar voort met hierdie 
beleggings. Meer as R500 miljoen 
is reeds belê, wat verdubbel gaan 
word. Die hele doel is om die 

is gedek, waar ons ’n groter 
leier  skap rol vervul. Dit wat die 
regering eintlik veronderstel is om 
te doen,  doen ons. Om die sosiale 
struktuur te beskerm en mense 
in diens te hou is die oorhoofse 
tema.

DIE TOEKOMS
Ons is tans besig om na verlede 
jaar se heel swakste oes, die heel 
beste oes in te neem met die 
bykomende uitdaging om genoeg 
opbergingskapasiteit vir al die 
graan te kry.

Natuurlik is die prys, inset-
besighede en produsente onder 
groot druk. Daar is produsente 
wat goeie gemiddelde oeste het, 
maar wat net nie hul verpligtinge 
kan nakom nie. Daarom is ons 
baie versigtig met die hantering 
van ons kredietboek. Dit gesê, is 
daar ’n baie beter verspreide kon-
tantvloei as die vorige jaar. Verlede 
jaar was daar in die Bultfontein-
Hoopstad area absoluut geen oes 
nie. Die mielieprys kon R10 000 
per ton gewees het, dit sou geen 
effek in die gebied gehad het nie. 
Hierdie jaar is daar ’n oes dwars-
oor die gebied.

BOODSKAP AAN PERSONEEL
Ons kom deur ’n baie moeilike 
tyd. Dit is’n openbaring dat per-
soneel, ten spyte van moeilike tye, 
gemotiveerd bly en aanhoudend 
op die klant gefokus is. Ons het 
regtig goeie kwaliteit personeel 
met goeie integriteit wat eintlik 
net die regte ding wil doen. Ek het 
hoë lof vir die hele Senwes kom-
ponent wat hard gewerk het.
 
‘N POSITIEWE BOODSKAP VIR  
PRODUSENTE
’n Goeie ding het saam met die 
slegte droogte gekom. Almal in 
die land verstaan nou wat die ver-
menigvuldigingseffek van landbou 
beteken. Ons kan wel op BBP ’n 
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Daar is egter baie maatskappye 
wat so intern gefokus is en besig is 
met aspekte om die maatskappy te 
bevoordeel, dat hulle versuim om 
die voordeel na die klant te laat 
deurspoel. Dit kan nie volhoubaar 
wees nie.

Ons moet altyd kyk hoe kom-
peterend die waardeketting in 
vergelyking met ander lande is. 
Ons moet ook kompeterend as 
’n voedselwaardeketting reageer. 
Die groot poging is steeds die 
integrasie van klante en dit sal 
ons tema bly. Ons sal altyd poog 
om die bedryf te konsolideer. Dit 
is belangrik om te onthou: Die 
landboubesigheidsbedryf het nog 
glad nie tot dieselfde mate gekon-
solideer as wat produsente indivi-
dueel gekonsolideer het nie.

Die beleid is om plaaslik te 
konsolideer, maar ook om geleent-
hede internasionaal te gaan soek. 

Ons het goed begin vorder met 
betrekking tot die integrasie van 
besighede, maar daar lê nog baie 
harde werk voor rakende die ver-
groting van die voetspoor van ons 
besighede.

FOKUS OP DIT WAT BELANGRIK IS
Die algemene Suid-Afrikaner 
is onder druk, daar is ’n hoë 
mate van politieke onsekerheid 
en die verbruiker is keelvol vir 
bevoorregting. Maatskappye is 
besig om die etiese tuiste van die 
bevolking te word. Dit maak dat 
die verantwoordelikheid wat op 
landboumaat skappye se skouers 
rus, net nog al hoe groter word.

My raad is: Fokus op die werk 
op hande en om uitnemend te 
presteer, want om op die politieke 
kaskenades te fokus, neem net jou 
aandag weg van dit wat regtig saak 
maak. 

Finansiele resultate
> VERVOLG VAN BLADSY 5

HOOFARTIKEL

klein bydrae lewer, maar wanneer 
die vermenigvuldigingseffek byge-
reken word, spoel dit deur die hele 
ekonomie. Die land het nou gro-
ter waardering vir hoe belangrik 
die primêre produksieproses van 
die voedselwaardeketting vir die 
groter ekonomie is.

BESIGHEID EN FILOSOFIE
Ons filosofie bly eenvoudig om 
die klant op ’n volhoubare basis te 
bemagtig om sy besigheid te ver-
beter. Dan volg dit logies dat ons 
besigheid ook op die rug daarvan 
sal verbeter. By Senwes gaan dit 
oor die klant - die interne dinge is 
sekondêr. Ons klante wat ons oor 
tyd baie goed ondersteun het, dit 
is waar ons respek en dankbaar-
heid lê.
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  AUBREY KRUGER

is nou ook Senwes Equipment wêreld
VIR IEMAND WAT VAN DIE 

PLATTELAND AFKOMSTIG 

IS, WORD DIE OOS-

KAAP GEWOONLIK MET 

VAKANSIES EN PRET 

GEASSOSIEER. MAAR DIE 

REDE HOEKOM ONS HIER 

IS, IS OMDAT SENWES 

EQUIPMENT EN JOHN 

DEERE OOK NOU HIER IS 

VIR SY PRODUSENTE.

Terwyl mens deur hierdie 
asemrowende mooi wêreld 

ry, is dit kompleet soos ’n sprokies-
wêreld die oomblik wanneer jy die 
Oranjerivier oorsteek. Die berge 
en dale laat jou aan Heidi en Peter 
in die berge dink. Maar kom ons 
staan eers stil by Aliwal-Noord.

ALIWAL-NOORD
Senwes Equipment is sedert 2016 
besig om na die Oos-Kaap uit te 
brei met takke in Aliwal-Noord en 
Ugie. Senwes Scenario het die area 
so bietjie beter leer ken.

Aliwal-Noord se naam is deur 
Sir Harry Smith, die destydse 
goewerneur van die Kaapse 
Kolonie, gegee. Dit was as gevolg 
van sy oorwinning oor die Sikhs 
by die Slag van Aliwal in Indië 
tydens die Eerste Sikh-oorlog in 
1846, waarna die dorp in 1849 
uitgelê is. Maar hoekom Aliwal-
Noord? Snaaks, want in daardie 
dae was daar ’n Aliwal-Suid, wat 
nou beter bekend is as Mosselbaai.
 
SENWES SE SUKSESVERHAAL HIER
Presies ’n jaar gelede het die 
Aliwal-Noord tak van Senwes 
Equipment, op 1 Augustus 2016, 
sy deure geopen. Takbestuurder 
Nelis van Heerden is baie trots op 
hierdie uitbreiding 
in die Oos-
Kaap, 

want hy is van die omgewing en is 
van die begin af hier betrokke.

Hy het as tegnikus in 2014 
vanaf Senwes in Bloemfontein 
hier begin werk. Wat hom veral 
na aan die hart lê, is dat hy en 
vakmanhulp, George Mosala, 
saam hier begin het - “Dit was net 
ons twee.” George is sedertdien 
oorlede - hy was sewe jaar saam 
met Nelis werksaam. Daarna 
het Senwes Equipment die tak 
oorgekoop en op 1 Augustus 
2016 die Senwes Equipment tak 
geopen. Nelis was ’n Senwes teg-
nikus in Bloemfontein vir amper 
11 jaar, vanaf Mei 2004, voor hy 
weer vanaf 1 Augustus 2016 as 
takbestuurder by Aliwal-Noord 
aangestel is.

Hy is veral trots op sy per-
soneel. “My personeel is my 
prioriteit,” sê hy passievol. Verder 
is dit belangrik om erkenning 
aan hulle te gee en hulle op te 

Die Oos-Kaap

Senwes Equipmenttak in Aliwal-Noord is 
reg op die N6 geleë.

Kantoorpersoneel:  
Daniëlle van Vuuren 
(Werkkaartklerk), 
Nelis van Heerden 
(Takbestuurder) en 
Yolanda van Heerden 
(Mega nisasie 
Administrasie).

Werkswinkel personeel by 
Aliwal-Noord  is Walter Sauer 

(Tegnikus), Lloyd Matiya 
(Vakmanhulp) en Paul du 
Randt (Vakleerling).
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bou. “Daarom sê ek baie vir 
hulle, dankie, ek waardeer dit 
wat jy doen”. Sy personeel by 
Senwes Equipment in Aliwal-
Noord sluit in homself as tak-
bestuurder, sy vrou Yolanda 
van Heerden (Meganisasie 
Administrasie), Daniëlle van 
Vuuren (Werkkaartklerk), 
Walter Sauer (Tegnikus), Paul 
du Randt (Vakleerling), Lloyd 
Matiya (Vakmanhulp), Elton 
Willemse (Onderdelebestuurder) 
en GJ Pretorius (Heelwerktuig-
verkoops man) met Janko Pretorius 
(Werkende Werkswinkelvoorman), 
wat op 1 Augustus 2017 by hulle 
aangesluit het.

Hulle groei geweldig hier sê 
hy - vanaf 2 persone in 2014 (as 
Agrico) tot 16 tans, met 9 per-
soneellede in Aliwal-Noord en 7 
in Ugie, sowel as Roy Moorcroft 
en Riaan Grobler wat ook die ge-
bied diens.

TAKGESKIEDENIS
Nelis vertel dat die perseel waar-
op die tak geleë is, voorheen 
Dampier Motors se tweedehandse 
motorhandelaarstak op die dorp 
was, daarna Agrico en toe Senwes 
Equipment.

Aliwal-Noord het baie inte res  - 

santhede. Daar is die ou beken de 
blokhuis van die Anglo-Boere-
oorlog, dan ook verskeie mooi 
geboue soos die NG Kerk en 
natuurlik, die Rooms-Katolieke 
Sacred Heart Katedraal.

Die brug wat jou in die dorpie 
inneem staan bekend as die 
Generaal Hertzog-brug wat tussen 
1935 en 1937 opgerig is. Dit het 
die ou Frere-brug vervang wat in 
1880 opgerig is. Plaaslikes vertel 
dat jy gereeld verkleurmannetjies 
te koop kry, wat smouse aan 
jou probeer verkoop. Van diere 
gepraat, hierdie gebied is ook 
be kend vir fossiele van klein 
akkedisse soos die Eupakeria 
tot groot dinosourusse. Daar is 
al selfs fossiele van die reptiel, 
Uranocentrodon, hier gevind . 
Daar is ook van die top herberge 
in die land en die area is ook 
be kend vir sy visvangwaters van 
die Bel- en Kraairiviere wat hier 
vloei.

Soos jy deur die Oos-Kaap 
na Ugie ry, steek jy onder andere 
verskillend passe in die gebied 
oor. Interessant, die Oos-Kaap 
het 8 uit die top 10 hoogste 
passe in Suid-Afrika, met Naudé’s 
Nek (2590 m) en Bastervoetpas 
(2240 m) die hoogstes hier rond. 
Die gebied is veral gewild onder 
4x4-entoesiaste. Die Barklypas 
en die Kraairivierpas waaroor ons 
gery het, is maar die 27ste en 

75ste hoogste passe in die land.
Springbok rugbyspelers Frans 
Steyn en Bennie Osler is ook in 
die dorp gebore.

UGIE
Eerstens, Ugie word as ‘You’gie' 
uitgespreek en is deur die sende-
ling eerwaarde William Murray 
gestig, omdat hyself by die 
Ugierivier in Skotland gebore is. 
Die dorp is in 1885 gestig.

Soos jy die dorp binnekom, 
sien jy die groot plantasies van PG 
Bison, ’n welbekende kenmerk 
van die gebied, met die Senwes 
Equipment tak op die hoek van 
Boom- en Hoofstraat in Ugie.

Soos Nelis genoem het, groei 
die personeelgetalle geweldig. 
Die personeel van Senwes 
Equipment in Ugie is Susan 
Leibbrandt (Werkkaartklerk), 
Warren Kleinsmit (Werkende 
Voorman), Jacques du Plessis 
(Onderdelebestuurder), Jaco 
de Beer (Onderdeleklerk), 
Pieter Bramchina (Tegnikus), 
Mbonisani Malusi (Onderdele 
Assistent) asook Jackson Oudjan 
(Vakmanhulp), wat produsente 
bystaan.

Hier is die Tsitsa Waterval 
bekend onder avontuurlustiges 
en spore van dinosaurusse kan op 
’n nabygeleë plaas besigtig word. 
Getrou aan landbou, is daar ook 
’n trekkermuseum.

Nog dinge waarvoor die dorpie 
bekend is, is dat ’n bekende wees-
huis in 1918 hier opgerig is, 

Elton Willemse is jou trotste onderdele-
bestuurder by die Senwes Equipmenttak in 
Aliwal-Noord.

Heel links: Die Generaal 
Hertzog-brug wat jou 
oor die Oranjerivier 
neem is tussen 1935 en 
1937 gebou.

Links: Die blokhuis van 
die Anglo-Boereoorlog.

> VERVOLG OP BLADSY 10
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Oos-Kaap
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SENWES EQUIPMENT en 
John Deere is werklikwaar top 
handelsname in die landboube-
dryf. Volg die meegaande skakel, 
waar ses uiters klante hul tevre-
denheid met Senwes Equipment 
en John Deere weergee.

Daar is ’n kort insetsel van 
elkeen, wat op hul onderskeie 
plase in die Senwes gebiede ver-

Personeel by onderdele in 
Ugie is Jacques du Plessis 

(Onderdelebestuurder), 
Mbonisani Malusi (Onderdele 

Assistent) en Jaco de Beer 
(Onderdeleklerk).

 Die Ugie Senwes Equipmenttak is geleë 
soos jy die dorp van Elliot nader.

Die werkswinkelpersoneel in Ugie 
is Pieter Bianchina (Tegnikus),  
Jackson Oudjan (Vakman hulp) 
en Warren Kleinsmit (Werkende 
Voorman).

Produsente gaande oor Senwes Equipment en John Deere

http://senwes.co/SEJD17

omdat die verwoestende griep-ep-
idemie baie kinders wees gelaat 
is. Dan was die skrywer, ds. Solly 
Ozrovech, ook op ’n tyd hier 
woonagtig. Hy was ook ’n oud-di-
rekteure van die weeshuis. Die 
klein dorpie se NG Kerk staan 
ook uit, met die hoeksteen van 
die nuwe kerkgebou wat in 1953 
gelê is.

Produsente vanaf Aliwal-Noord 
tot by Barkly-Oos en Dordrecht 
boer hoofsaaklik met vee, soos 
skape en beeste, en in baie gevalle 
op kleiner skaal as kommersiële 
produsente. Produsente in die 
Elliot en Ugie omgewing is meer 
kommersiële saaiboere, wat diver-
sifiseer met vee. In die laaste twee 
jaar het die wildbedryf ook hier 
begin wortel skiet.

Indien jy in die omgewing is, 
omskep dit sommer in ‘n lekker 
ervaring en besoek die Tiffindell 
Ski-oord, wat nie ver hiervandaan 
geleë is nie. Hierdie gebied is ’n 
kleurvolle, prentjiemooi wêreld 
met asemrowende uitsigte om 
elke hoek en draai. Die kleurvolle 
huisies al langs die pad, asook 
ingekleurde bushaltes is veral 
uniek, met selfs ’n John Deere 
een op pad na ons produsent in 
Kollig, Karel Bezuidenhout.

Oor die besigheid hier sê Nelis: 
“Ek dink ons is verseker op die 

regte plek. Om in so ’n kort 
tydperk met ons personeel so uit 
te brei is uitstekend. Daar was 
’n leemte in die area vir dit wat 
Senwes doen.” Die mense hier 
het nog tyd vir ’n mens en het die 
mees ongelooflike waardering vir 
wat daar vir hulle gedoen word. 
Dit is lekker mense om mee 
besigheid te doen. Oos-Kaapse 
mense is hartsmense.

En dit is verseker nie die laaste 
sien van die Oos-Kaap nie, met 
nog ’n tak wat eersdaags sy deure 
in Oos-Londen open. Bou so 
voort in die Oos-Kaap, Senwes 
Equipment!  

film is. Die produ sente is Josua 
Pietersen en Johan Pietersen van 
Potchef stroom, asook Albertus 
Brink, Henti Helm en Sarel van 
der Walt van die Hoopstad omge-
wing, sowel as Thabo van Zyl van 
Wesselsbron.

Gebruik die meegaande QR- 
kode om te kyk na die insetsels 
van onge veer twee minute elk en 

lees ook aanhalings van elkeen in 
Oraloor gehoor op bladsy 3.

Kyk ook op dié skakel ’n oor-
sigvideo van die 
Senwes Equipment 
Ekspo, wat vroeër 
vanjaar by Nampo 
Park plaasgevind 
het. 
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 Basies beginsels van  
PRESISIEBOERDERY

Presieboerdery gaan oor die 
bestuur van landvariasies 

(grond, klimaat en water) so 
akkuraat as moontlik ten einde 
voedsel met hoër produktiwiteit 
op ’n volhoubare wyse te groei en 
terselfdertyd produksiekoste en 
omgewingsimpak te verminder. 

Tegnologiese ontwikkeling het 
groot moontlikhede :
• Afstandbeheertegnologie,
• Geografiese kartering,
• Hoë-presisie posisionering-

stelsels,
• Geoutomatiseerde stuurstelsels,
• Slim sensors en ’n reeks IT-toe-

passings gekombineer met 
hoë-tegnologie ingenieurswese,

• Geïntegreerde elektroniese 
kommunikasies,

• Veranderlike toedienings-
tegnologie.

[ Aangesien hierdie artikel op droëland presisieboerdery fokus, is aspekte met 
betrekking tot vee, besproeiing en voer nie ingesluit nie. ]

IS DIT WERKLIK SO MAKLIK AS “DIE REGTE HOEVEELHEID INSETTE OP DIE 

REGTE PLEK OP DIE REGTE TYD MET DIE REGTE IMPLEMENT”?

Presisieboerdery begin met die oesgroeisiklus, wat uit 

vier basiese stappe bestaan:

  PETRUS VAN STADEN

DATA-ANALISE & EVALUASIE

	 PRESISIE  
GRONDVOORBEREIDING

	 PRESISIE 
SAADTOEDIENING	 PRESISIE 

GEWASBESTUUR

	 PRESISIE
 OES
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Presisieboerdery
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• Minder saad word geplante in lae-opbrengspoten-
siaalgebiede.

• Effektiewe variërende toediening (VRT) van kuns-
mis.

	 PRESISIE GRONDVOORBEREIDING

Die korrekte landboupraktyke en implemente kan uit 
hierdie kaarte geïdentifiseer word om optimum resul-
tate met grondvoorbereiding te bereik.

Afhangend van die tekstuur en topografie, is 
grondvoorbereiding tradisioneel die hardste werk vir 
’n produsent en word beduidende insette in die vorm 
van brandstof en tyd vereis. Die verkeerde implement 
kan die risiko van erosie of misoes verhoog.

	 VARIËRENDE SAADTOEDIENINGSTEGNOLOGIE 

Kritiese faktore vir die behaling van hoër opbrengste 
met minder saad is korrekte plantdiepte en behoorlike 
ryspasiëring. Gekombineer met geografiese kartering, 
kan dit die volgende verseker:
• Meer saad word geplant in grond met ’n hoë op-

brengspotensiaal.

Die impak van die bestuur van oppervlakwater op 
oesopbrengs word dikwels misgekyk. Die sleutel tot 
die bestuur van versuiping en erosie is gedetailleerde 
foto’s van kontoerlyne regoor jou land en/of plaas. Dit 
word gekoppel aan grondtipe.

Grondvoorbereiding kan suksesvol gedoen word na 
analise van:
• gedetailleerde grondopnamekaarte, bv. grondtipe 

en topografie,
• grondfisiese kaart, bv. tekstuur en plantbeskikbare 

waterkapasiteit,
• opbrengskaarte van die vorige oes.

Dit sal opbrengspotensiaal en bestuursones vir jou 
land/plaas verskaf.

Vinnige en eenvormige ontkieming verseker ’n 
hoë-opbrengs oes en optimale gebruik van hulp-
bronne. Dit is derhalwe belangrik om grond- en 
klimaatseienskappe sowel as bewerkingspraktyke met 
betrekking tot plantereienskappe in ag te neem en so 
te verseker dat die planter toegerus is met tegnologie 
om effektiewe en akkurate aanplanting gedurende die 
optimale planttyd te verseker.

	 PRESISIE GEWASBESTUUR

Gedurende hierdie fase benodig die plante:
• die regte hoeveelheid topbemesting op die regte 

tyd, en
• behoorlike bestuur van onkruid, peste en siektes.
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Oestyd is diksels die mees kritiese stap in die totale 
gewassiklus. Spoed, akkuraatheid en tydsberekening 
is die faktore wat die sukses van al die vorige stappe 
bepaal.

Alhoewel dit die “einde” van een produksiesiklus is, 
het die volgende produksiesiklus reeds begin met die 
fisiologiese rypheid van die gewas wat geoes word. 

HANDELSNUUS

Belangrike presisietoepassings gedurende die derde 
fase sluit in:
• Gewasmonitering
• Geoptimaliseerde grensverspreiding
• Satellietmoniteringstelsels (GPS).

Bogenoemde het ten doel om die risiko van oor- of 
onderbemesting te elimineer en bespuiting te vermin-
der deur nie oorvleuelende areas te bespuit nie.

	 PRESISIE-OES

Intydse kartering van opbrengsmonitering is ’n belang- 
 rike wyse waarop data versamel kan word en jy kan 
sien wat werklik in ’n land gebeur het. Die interpreta-
sie van data is wat jou na veranderingsbestuur sal lei.

	 DATA-ANALISE EN EVALUERING

Die produksiesiklus eindig aan die einde van die 
evaluasieproses. Die strategie in die vorige vier stappe 
moet geëvalueer word. Die korttermyn- en langter-
mynevaluasie van data is nodig om die volgende te 
identifiseer:
• Wins of verlies in elke bestuursone,
• Effektiwiteit van kommunikasiestelsels, imple-

mente, sensors, tegnologie, ens.
• Omgewingsimpak,
• Nuwe strategie vir die volgende produksiesiklus.  

Om meer inligting te verkry oor Senwes Landbou- en 
Presisiedienste, kontak:
• Etienne Nel - Bestuurder Presisieboerdery:  

018 464 7526 of
• Petrus van Staden – Senior Agronoom:  

018 464 7800.
• Of besoek: http://www.senwes.co.za/en-za/ 

products-services/agricultural-services 

http://www.senwes.co.za/en-za/products-services/agricultural-services
http://www.senwes.co.za/en-za/products-services/agricultural-services
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Senwes Grainlink ondersoek 
deurlopend nuwe tegnologie 

en optimaliseer huidige bates en 
prosesse om deur doeltreffende 
bestuur vir Senwes se klante ’n 
vinniger en doeltreffen der diens te 

lewer. Uit navorsing wat Senwes 
gedoen het onder klante het die 
volgende boodskap duidelik uit-
gekom: “Ons wil graan vinniger 
aflaai en ook graan teen ’n hoër 
vogpersentasie lewer.” Hoe vinni-
ger produsente graan kan lewer, 
hoe vinniger hul omdraai tyd, hoe 
vinniger kan hulle aan die mark 
deelneem en hoe vinniger verloop 
hul strooptyd.

Kritieke silo’s is geïdentifiseer 
en daar is strategieë geïmplemen-
teer om die silo’s se innametempo 
te verhoog. Dit het die bottelnek-
effek verminder, die vloei van 
vragmotors bespoedig en indien 
nodig sal ’n bykomende pad-
weegbrug geïnstalleer word. Die 
silo se in- en uitweegtempo is 
dus met dié proses verhoog. Die 
verkorte omdraaityd en egalige 
vloei ondersteun die produsent se 
stroopproses.

Die doeltreffende hantering 
en opberging van graan verg 
’n wisselwerking tussen kennis, 
dissipline en baie belangrik, die 
regte aanwending van betroubare 
toerusting. Graandroërs en deur-
lugting word gebruik om graan 
te droog, te temper en af te koel. 
Dit stel Senwes in staat om die 
volgende aan sy klante te bied wat 
graan teen ’n hoër vogpersentasie 
wil lewer, teen geen koste:
 Sonneblom met ’n vogpersen-

tasie van tot 12%.

 Sojabone met tot 14% vog.
 Mielies met tot 16% vog 

(sekere silo’s reeds 18%) 

Senwes belê kapitaal in die 
instandhouding en tegnologiese 
ontwikkeling van sy infrastruk-
tuur en verseker dat hantering en 
opberging ’n diens is wat waarde 
toevoeg vir die klant.

2017 OESJAAR
2017 is ’n uitsonderlike jaar en 
’n 15,63 miljoen ton mielie-
oes (volgens die Nasionale 
Oesskattingskomitee) bring dit 
baie uitdagings, onder andere 
voldoende opbergingskapasiteit, 
die tempo van die in- en uitweeg-
proses en inname van graan met ’n 
hoër vogpersentasie. 

Die groot oes plaas druk op 
Senwes se opbergingskapasiteit en 
veral in gebiede waar die opbrengs 
baie meer is as die gemiddelde 
langtermynopbrengs.

Senwes Grainlink het egter 
vroegtydig silogebiede geïdentifi-
seer waar opbergingskapasiteit 
onder druk sal wees en is ekstra 
opbergingskapasiteit geskep in die 
vorm van silosakke en bunkers by 
sekere silo’s. Hierdie ekstra kapasi-
teit is geskep by Wolwehoek, 
Rooiwal, Viljoenskroon, Vier-
fontein en Raathsvlei.

Verder skuif Senwes Grainlink 

SENWES IS ’N 

TOONAANGEWENDE 

LANDBOUMAATSKAPPY 

WAT REEDS 108 

JAAR LANK GRAAN 

HANTEER EN OPBERG 

– ’N WARE VENNOOT 

VAN PRODUSENTE EN 

ANDER KLANTE IN SY 

BEDIENINGSGEBIED. DIE 

HART VAN SENWES IS DIE 

LANDBOU EN DIE SENWES 

GRAINLINK IS EEN VAN DIE 

HOOFARE VAN HIERDIE 

HART. DAAROM WORD 

DEURLOPEND STRATEGIEË 

ONTWIKKEL OM WAARDE 

TOE TE VOEG EN KLIËNTE 

TE ONDERSTEUN.

Viljoenskroon silo
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SENWES GRAINLINK
Senwes Grainlink is topfiks vir die inname 
van die grootste mielieoes ooit

Vierfontein siloWolwehoek silo
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Cut losses with PRECISION
Plant with VISION

Process Monitor
for Air Seeders
•	 Area
•	 Speed
•	 Tacho up to 4 axles
•	 Alarm on each function
•	 Easy to install
•	 Bin / Tank full
•	 Bin / Tank empty

Proudly Made in 
South Africa Tel: 012 345 3193

Fax: 012 345 6763
Web: www.electrolee.co.za
Email: info@electrolee.co.za
Sales: sales@electrolee.co.za

Planter Monitor
•	 Seed per 100m per row, seed population
•	 Hectares worked and much more
•	 Easy to install and maintain
•	 Fertiliser and turning of axles
•	 Can be applied to most planters
•	 Real tough, rust and water resistant

graan na-ure na alternatiewe 
silo’s om sodoende produsente te 
akkommodeer by silo’s so na as 
moontlik aan hulle produksiege-
bied. 

Ons wil dit graag weer bevestig 
dat betonbuise steeds die veiligste 
opbergingsmetode is en derhalwe 
word eers alle beskikbare kapasiteit 
in ’n spesifieke silo-omgewing 
benut voordat alternatiewe opber-
ging opgerig word.

 
SENWES GRAINLINK MARKTOEGANG
Senwes Grainlink wil dan ook ’n 
verskil maak in die bemarkbaar-
heid van klante se graanpro-
dukte en is daar 13 verskillende 
voorseisoenkontrakte beskikbaar 
waaruit ’n klant kan kies rakende 
die verskansing van sy graanbe-
markingstrategie.

Senwes Grainlink het dan ook 
Basislink gevestig, wat ’n aanlyn-
platform is en vir kopers van 
graan die geleentheid gee om op 
’n gelyke en deursigtige basis mee 
te ding om graan by ’n spesifieke 
silo teen ’n spesifieke premie op ’n 
bepaalde tyd.

Dit bied op sy beurt ook aan 
die boer die geleentheid om sy 
graan by 'n spesifieke silo teen 'n 
spesifieke premie op 'n bepaalde 
tyd te verkoop.

Senwes Graanmakelaars spe-
sialiseer in die verhandeling van 
afgeleide instrumente op die JSE. 
Dit is om die winsgewendheid van 
die produsent en eindverbruiker 

te verhoog deur kundige advies en 
die benutting van toepaslike stra-
tegieë vir alle markomstandighede.

Grainlink Marktoegang is die 
antwoord op volhoubare langter-
myn prysbestuur!

AGRIREWARDS
Senwes wil dan ook sy lojale 
klante beloon oor die lang termyn 
en derhalwe is ’n AgriRewards 
uitgestelde bonusskema begin, wat 
reeds in werking is:
AgriRewards is ’n uitgestelde 
bonusskema waar Senwes jaarliks 
’n groot gedeelte van sy wins aan 
klante allokeer om hul te beloon 
vir lojale besigheid gedurende die 
jaar. Die bonus word in die vorm 
van kontant uitbetaal in die jaar 
wat die allokasie uitloop. Alle 
graanlewerings ontvang by Senwes 
silo’s, kwalifiseer vir die bonusal-
lokasie. 

Vir navrae, kontak gerus:
 Pieter Malan, Uitvoerende 

Bestuurder: Grainlink, by  
018 464 7395,

 Graham Lottering, 
Bedryfsbestuurder: Silobedryf , 
by 018 464 7625,

 Wimpie Bouwer, Bestuurder: 
Grainlink Marktoegang, by 
018 464 7695. 

NUUS

Senwes se geïntegreerde 
jaar verslag en verkorte 
state vir die finansiële 
jaar geëindig 30 April 
2017, is nou op die 
Senwes webblad beskikbaar by 
http://senwes.co/Fin2017. 

Die geouditeerde volle-
dige finansiële state is 
in Engels beskik baar by 
http://senwes.co/
AFS2017. 

Belanghebbendes 
kan die groep se 
Volhoubaarheidsverslag  
kry by http://senwes.
co/SR2017.

Aandeelhouers van 
Senwesbel kan dié 
maatskappy se volledige 
finansiële state en ver-
korte jaarverslag aflaai by http://
senwes.co/SBFin2017. 

Geïntegreerde 
jaarverslag nou 
beskikbaar



SASOL KAN 28
DIE VOORKEUR 
STIKSTOF-BRON 

Nou beskikbaar by jou naaste Agri-winkel.

Sasol Chemicals, a division of Sasol South Africa (Pty) Ltd. 

www.sasol.com
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Hierdie effektiewe benade-
ring lei dan tot ’n groter 

omset, iets waarna elke besigheid 
streef. Die Landbousektor is geen 
uitsondering nie. 

Vooruitstrewende boere maak 
gebruik van die beste tegnologiese 
toerusting vir verhoogde opbreng-
ste teen ’n laer koste.

Presisieboerdery is gebaseer op 
die beheer van insette en datage-
drewe besluitneming sodat boere 
slimmer werk, en nie harder nie. 
Tradisioneel was die fokus op 
plantestand en populasie, maar 
omvattende navorsing deur die 
landboukundige af-
deling van Precision 
Planting Amerika 
het tot die vol-
gende gevolg-
trekking gelei 
(Fig. 1) 

WAT WORD BEDOEL MET DIE 
KOPTELLING PIRAMIEDE?
As die maksimum potensiaal van 
’n plant twee volledige koppe is 
met 16 rye in die rondte en 40 
pitte in ’n ry wil ons dit graag op 
elke plant sien. Hoekom is daar 
dan plante met een of een en ’n 
halwe kop of geen kop?

Van primêre belang vir produksie 
is eenvormige opkoms, en wat is 
die faktore wat eenvormige op-
koms beïnvloed?
• Eenvormige vog vir ontkieming 

om die pitte op ’n gelyke diepte 
in die vogtige grond te plaas.

• Eenvormige plantdiepte vir die 
minimum temperatuur skom-
melinge en beter ontkieming.

• Die regte drukking op die 
diepte beheer wiele. Te veel 
druk veroorsaak kompaksie 
op die wortelsone wat die ont-
wikkeling negatief beïnvloed. 
Proewe toon ’n 6 tot 10% 
opbrengsverhoging met die ge-
bruik van aktiewe drukbeheer 
teenoor ’n vaste verstelling.

• Oesreste in die planter voor 
wat vog van die pit af trek en ’n 
hindernis in die groeipad is wat 
kan veroorsaak dat die plant 
later opkom. Dit kan bestuur 
word met “row cleaners”.

• Saad tot grond kontak. (Nie 
lugleegtes om die saad nie) deur 
van ’n “seedfirmer” gebruik te 
maak word die pit in die klam 
grond vasgedruk.

Singulasie
Singulasie beteken om een enkele 
pit elke keer op die regte plek neer 
te sit. Geen mis pitte of dubbel 
pitte word bereik deur metereen-
hede te diens en seker te maak dat 
die beste metereenheid gebruik 
word. Verder is ’n goeie planter-

Presisieboerdery   in saaiery

 FRANCOIS JANSE VAN RENSBURG
 NASIONALE VERKOOPSBESTUURDER, 
 CEREALIS

POPULASIE

SINGULASIE

OPKOMS

SPASIERING

WÊRELDWYD DRAAI 

INDUSTRIEË NA GEÏNTE-

GREERDE DIGITALE PRO-

DUKTE WAT VERHOOGDE 

PRODUKTIWITEIT BELOOF. 

monitor, wat waardevolle inligting 
van die plantproses weergee, van 
kardinale belang om foute in die 
proses te identifiseer en reg te stel. 

Spasiëring
Met spasiëring word die individue-
le plante eweredig gespasieer om 
onnodige kompetisie te vermy. Dit 
word verbeter deur deeglik aandag 
te gee aan die aandrywing van die 
planter. Geslyte kettings en laers 
kan ’n nagmerrie veroorsaak. Elek-
triese aandrywings per ry kan baie 
kopsere uitskakel die hele sisteem 
vereenvoudig asook variërende 
opsies skep.

Optimale plantestand
Om die optimale plantestand vir 
die regte kultivar en grondtipes 
te kry word met proewe in same-
werking met saadmaatskappye 
bepaal. Daar word van tegnologie 
soos vSet Select van Precision 
Planting gebruik gemaak om in 
dieselfde land tussen kultivars  
so wel as stand te varieer.

Verder word daar na voeding 
gekyk om die regte bemesting op 
die regte tyd en regte plek te plaas. 
Dit lei tot optimale produksie. 
’n “Pop-up” kunsmis in die regte 
hoe veelheid kan ’n groot verskil 
maak om te verseker dat in die 
V4 tot V6 groeistadium die op-
brengspotensiaal so hoog moontlik 
vasgestel word. 

Vir meer inligting oor die beste oplossing 
vir jou boerdery, skakel Francois Janse 

van Rensburg by 082 333 1330 of  
francois@cerealis.co.za.  

Petrus van Staden – Senior  
Landboukundige by 051 853-1141 of  

Petrus.vanStaden@senwes.co.za.
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    Die soeklig word tans gewerp op
              Senwes Scenario
Die Senwes Scenario-tydskrif 

is tans besig met opwin-
dende navorsing rakende verskeie 
aspekte van die tydskrif.

Ons het ’n onafhanklike maat-
skappy, naamlik MarkData (Lida 
Groenewald), ingekontrakteer 
om ’n volledige en vertroulike 

behoeftebepaling onder ons lesers 
te voltooi.

Senwes klante het reeds sms’e 
in Julie-maand ontvang dat hulle 
dalk gekontak kan word rakende 
hierdie belangrike navorsing. Dié 
navorsing het reeds op Maandag, 
17 Julie 2017 begin en sal tot 
en met 1 September 2017 duur. 

Onderhoude sal telefonies 
geskied en die 
MarkData span sal 
afsprake met lesers 
maak wat geselek-
teer is volgens ’n 
verteenwoordigende 
steekproef. Die onder-
houde sal sowat 20 
tot 25 minute duur en 

jou deelname aan hierdie proses 
word hoog op prys gestel. Daar 
is ook fokusgroepe, waar daar 
meer in diepte gesels sal word oor 
ons lesers se behoeftes rondom 
Scenario.

Jou terugvoer is van onskatbare 
waarde om te verseker dat ons 
aan jou, ons gewaardeerde leser, se 
behoeftes voldoen. Vir meer inlig-
ting of enige terugvoering raken de 
die Scenario, voel vry om Lida 
Groenewald te kontak by lidag@
mweb.co.za of 082 940 8600. Alle 
inligting word vertroulik hanteer.  

Ons streef daarna om Senwes 
Scenario jou top tydskrif te maak 
en het jou hulp nodig om hierdie 
visie te bewaarheid. 
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 AUBREY KRUGER

AS JOU NAAM GROEN KAREL IS, IS DIT VIR  ‘N REDE! 

KAREL BEZUIDENHOUT SE BLOED IS OMTRENT GROEN 

OMDAT HY  ‘N JOHN DEERE EN SENWES KLANT IN MURG 

EN BEEN IS.

KO LLIG

Karel Bezuidenhout
se bloed is groen

Groen Karel boer op die 
plaas Pecunia in Elliot 

in die Oos-Kaap. Hy beskryf 
sy grond as baie uniek: “As jy 
dink aan die Oos-Kaap dan sien 
jy berge en vee. Ek boer op die 
gelyker gedeelte in die distrik wat 
ek beskou as die room van Elliot.”

Baie mense maak die maklike 
fout om die plaasnaam soos die 
blom, Petunia, te skryf. Maar dié 
Pecunia wat geld in Latyns bete-
ken, maak deel uit van 17 aan-
grensende plase wat sowat  
3 400 hektaar beslaan.

SESDE GENERASIE
Hy is die sesde generasie Bezui-
den hout wat boer, met die eerste 
wat al in 1883 in die omgewing 
intrek geneem het en begin boer 
het. Pa Daniël het in 1972 op 

slegs 130 hektaar begin boer en 
het in 1993 die plaas Pecunia 
gekoop. Met sy afsterwe in 2000 
het hy 13 plase besit. Karel het 
ongelooflik baie respek vir sy pa 
- “Hy is my groot mentor. Alles 
wat ek weet het ek by hom geleer. 
Hy het visie gehad wat niemand 
anders gehad het nie.” 

BOERDERY
Dit is ’n gemengde boerdery. Met 
die veelsydige Dohne merino’s, 
asook die saaiery wat die vee-
boerdery komplimenteer, werk 
dit perfek. Dan brei hy ook sy 
veekapasiteit uit: “Soos my pa gesê 
het. Jy moet ’n goeie veefaktor 
hê, dit is ’n versekering vir jou 
toekoms.”

Gewasse verteenwoordig sowat 
75% van die omset, met die 
veefaktor 25%. Gewasse sluit in 
sojabone en koring op 200 ha elk, 

mielies op 750 ha en groenvoere 
op 200 ha. Hy het 2 200 Dohne 
merino-ooie, asook 750 Bonsmara 
vroulike diere.

RAAKVAT MET DANKBAARHEID
Karel gryp elke geleentheid aan 
wat op sy pad kom “en met die 
Here se genade het elkeen vir my 
nog uitgewerk.” Hy glo ook dat 
die enigste verskil tussen individue 
is wat jy met geleenthede gemaak 
het wat jou pad gekruis het. Hy 
het al sedert die vroeë 2000’s die 
visie gehad om te meganiseer 
en was die heel eerste produsent 
wat met ’n nuwe stroper hier 
gestroop het. En dis waar John 
Deere inkom. “Daar loop net 
John Deeres op my plaas,” vertel 
die groen entoesias wat met die 
wêreldklasnaam in boerdery groot-
geword het, met sy pa wat in 1972 
’n John Deere 2120 model vir  
R3 600 gekoop het.

VERBINTENIS MET JOHN DEERE
Karel het 16 John Deeres, maar 
die drie belangrikstes is:

Die 2130 (1979) - Dit is ’n 
Europese weergawe met ligte voor 
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op die neus, flikkerligte en wat 
in plaas van ‘n handrem, ’n ‘park’ 
het. “Ek het geleer bestuur op 
dié trekker en baie ure op daardie 
linker voetplaat saam met my pa 
spandeer,” deel Karel soete herin-
neringe.

Die 8850 (1983) – Dit is deur 
sy oom, ook Karel, nuut gekoop 
en is die eerste en enigste V8 enjin 
wat deur John Deere vervaardig 
is. Die model het hy in 2008 
teruggekoop, nadat ’n boer in 
Wellington die trekker vir 23 jaar 
gehad het met die oorspronklike 
CDA (Elliot) nommerplate nog 
op.

Die twee 6400 modelle van 
1996 - die eerste 6400 modelle 
in Suid-Afrika met kajuite. Die 
een model het 6 000 ure op en 
die ander een het hy by sy jonger 
broer, Pieter, teruggekoop.

SENWES
Hy is baie dankbaar dat Senwes 
nou die John Deere agente in die 
Oos-Kaap is. “Ons is nie meer die 
weggooikinders nie,” sê hy inge-
nome. Met Bethlehem 600 km ver 
en Bloemfontein 400 km het hy 
vir John Deere gevra dat Senwes 
eerder sy sake hanteer, nadat die 
John Deere agente in die area nie 
meer in sy behoeftes voldoen het 
nie.

Hy is sedert 2000 al by 
Senwes en “ek weet ek is die 
oudste Senwes klant hier. Ek het 
baie goeie diens by Senwes in 
Bloemfontein gekry.” Karel ken 
die takbestuurder in Aliwal-Noord 
en Ugie, Nelis van Heerden, ook 
al vir 13 jaar vandat hulle aan ’n 
ou 965 stroper en 3140’s trekkers 
gewerk het toe Nelis nog ’n tegni-
kus was, onthou hy goed - “Van 
toe af al staan Nelis deur dik en 
dun by my.”

Volgens hom is Senwes ’n 
maatskappy wat nie net praat nie, 
hulle doen ook. Veral die woorde 
van uitvoerende be  stuurder van 
Senwes Equipment, Ferdie Pieter-
se, bly hom by: “Ons wil graag 

teruggee aan ons klante.” Hy 
het ’n nuwe John Deere stro per 
gekoop en daarop addisionele 
korting gekry en so “sit Senwes 
verseker hulle geld waar hulle 
mond is,” sê Karel selfversekerd. 
Dit help hom baie, want hy het 
net een stroper wat hy elke derde 
jaar vervang omdat hy ver is en 
ook koring in die middel van 
hulle reëntyd stroop. 

JOHN DEERE MODELVERSAMELING
Die 43-jarige versamel al modelle 
van kindsbeen af, vandat hy sy 
eerste op vyfjarige ouderdom as 
geskenk ontvang het. Hy het nou 
’n ongelooflike versameling van 
sowat 500 John Deere modelle.

Hy onthou dat modelle in die 
1990’s moeilik bekombaar was, 
maar Pietsap van Rensburg, ’n 
legende in John Deere kringe, het 
modelle vir hom gekry en ook 
restourasiewerk behartig. “Oom 
Piet is soos my tweede pa. Ons vul 
mekaar goed aan en ek het selfs 
van sy 4440 trekkers gekoop,” sê 
Karel.

Kersfees en verjaarsdae is nie 
volmaak sonder ’n John Deere 

Die Bezuidenhout familie: Karel en sy vrou 
Kathleen met hulle twee seuns, Daniel (14) 
en Anthony (amper 11).

Karel Bezuidenhout en sy twee seuns 
Anthony en Daniel by een van sy 16 
John Deere trekkers, die 8850.

Groen Karel se versameling van sowat 
500 John Deere modelle wat hy al van 
vyfjarige ouderdom versamel.

'n Landskap eie aan die Oos-Kaap. Hierdie 
plase is op die meer gelyke gedeelte in die 

distrik geleë.
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90%+ DRAGTIG! KOEIE IN ’N PUIK KONDISIE
Afgesien van die afgelope klompie droë jare, het die toediening van die 
winterlek, Dryveld 46, beslis bygedra tot ons sukses.
Dankie Molatek! – Anette Wege, Kroonstad, Vrystaat.
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Vir meer inligting oor spesifieke voere en dienste, kontak: MOLATEK: +27(0)31 791-1036  |  www.molatek.co.za  |  RCL FOODS: www.rclfoods.com
Dryveld 46 (V20820) (Wet 36 van 1947)

Dryveld 46 is ’n melasse-gebaseerde proteïen aanvulling 
op droëveld wat ruvoerinname stimuleer en sodoende 
wintermassaverliese beperk. Die lek aanvulling lei tot verhoogde 
konsepsie en kalfpersentasies en is geskik as onderhoudslek vir 
droë sowel as lakterende diere. Gemeng met graan, kan Dryveld 46 
ook as produksielek aangewend word. Boonop help die lek om 
droë galsiek te voorkom. Kyk dus uit vir die GROOT 46 
vir verbeterde prestasie en ’n winterlek wat werk!

DRYVELD 46

A16436 RCL FOODS Dryveld 46 126.5x175 AFR Senwes Scenario.indd   1 2017/07/04   12:52 PM

model nie - “Almal weet, ek soek 
nie ander goed nie.” Hy is ook 
besig met ’n nuwe vertoonlokaal 
met ’n paar werkende modelle, 
want die spreekwoord lui mos “as 
’n yster staan, gaan hy dood.”

Maar die John Deere 4620 
model staan uit. Dit was sy heel 
eerste wat eintlik ’n 5020 was wat 
flenters gespeel is. Pietsap het dit 
vir sy 21ste verjaardag gerestou-
reer  - “Ek het dit dus twee keer as 
geskenk gekry.”

FAMILIE
Karel is al 17 jaar met Kathleen 
getroud, wat op die buurplaas 
Platkoppie grootgeword het. Hulle 
het twee seuns, Daniel (14) en 
Anthony wat 11 word. Hy vertel 
dat hulle almal diep in boerdery 
betrokke is. My vrou boer ook 

met haar eie beeste en behartig 
ook die administratiewe deel van 
die boerdery, terwyl Daniel die 
9560 al ry vandat hy 10 was en 
Anthony die 8345 vanaf 8-jarige 
ouderdom.”

VERNUWE MAAR STAAN VAS
Karel is hier gebore en getoë en 

het by Hoërskool Elliot gematri-
kuleer. Hy is ongelooflik dankbaar 
vir sy pa: “In die ses en ’n half jaar 
tot my pa se afsterwe, het ek baie 
meer ondervinding opgedoen as 
wat ek ooit by die beste instansie 

in die wêreld kon leer,” sê hy met 
trots. Hy stel ook baie belang in 
nuwe tegnologie, maar dit neem 
hom nie weg van sy wortels nie.

Indien jy sou besluit om wel 
’n draai hier te maak, onthou om 
vir GrÓén Karel te vra. Hyself is 
Groen Karel, sy neef, ook Karel 
Bezuidenhout wat as Blou Karel as 
gevolg van Ford bekend staan en 
Rooi Karel, Karel Johnson, vanweë 
sy rooi hare.

Maar vir Groen Karel is daar 
nie ’n lewe anderkant John Deere 
en Senwes nie! 

Karel Bezuidenhout
> VERVOLG VAN BLADSY 21

Karel het 2 200 Dohne 
merino-ooie.



Die saadeenhede is op ‘n parallelo-

gram sisteem gemonteer. 

Dit verseker akkurate plantdiepte.

SOLITAIR 9 MET KRISTALL 9 

�   Werkwydtes van 3 tot 6 m
�   Ry-afstande van 12,5 of 15 cm
�   Akkurate plantestand teen hoë spoed
�   Volg grondkontoere uiters goed

Die Solitair 9 van LEMKEN lewer nie net op sy eie puik resultate by die saai van fynsade nie, maar 
verminder bewerkings wanneer dit in kombinasie met verskeie LEMKEN implemente gebruik 
word. Elektriese uitmeet meganisme met lugdrukverdeler eenhede verseker akkurate plasing teen 
hoë spoed. Deur gelyktydig die grond te bewerk en te plant, verseker dit ‘n korter plantperiode.

Veelsydige meeteenhede kan maklik 

ook kanola, sojabone, tef en ander 

fynsade hanteer

BLOU BETEKEN
SLIM ONTWERP VERMINDER 
BEWERKINGS
SOLITAIR 9 LUGDRUKPLANTER

Kontak jou naaste areaverkoopsbestuurder om meer oor LEMKEN uit te vind

Karel Munnik, direkteur + areaverkoopsbestuurder, 082-412-2577, k.munnik@lemken.com
Blackie Swart, areaverkoopsbestuurder, 082-404-9651, b.swart@lemken.com
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Vir meer inligting oor spesifieke voere en dienste, kontak: MOLATEK: +27(0)31 791-1036  |  www.molatek.co.za  |  RCL FOODS: www.rclfoods.com
Dryveld 46 (V20820) (Wet 36 van 1947)

Dryveld 46 is ’n melasse-gebaseerde proteïen aanvulling 
op droëveld wat ruvoerinname stimuleer en sodoende 
wintermassaverliese beperk. Die lek aanvulling lei tot verhoogde 
konsepsie en kalfpersentasies en is geskik as onderhoudslek vir 
droë sowel as lakterende diere. Gemeng met graan, kan Dryveld 46 
ook as produksielek aangewend word. Boonop help die lek om 
droë galsiek te voorkom. Kyk dus uit vir die GROOT 46 
vir verbeterde prestasie en ’n winterlek wat werk!

DRYVELD 46

A16436 RCL FOODS Dryveld 46 126.5x175 AFR Senwes Scenario.indd   1 2017/07/04   12:52 PM
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•••••••• PROMOSIE-ARTIKEL

 JONATHAN TAYLOR

DIE VOORDELE OM SOJABONE AS 

ALTERNATIEWE GEWAS TE PLANT

as alternatiewe gewas
Sojabone

Glycine max, meer bekend 
as sojabone, is ’n peul-

spesie, oorspronklik van Oos-Asië. 
Dit is bekend vir gebruik in beide 
menslike en dierlike voedselpro-
duksie. Die gewas is een van die 
vyf oudste aangeplante gewasse en 
is deur die Chinese as voedsel bron 
gebruik, selfs voor 2500 VC. 
Dit is egter eers deur die westerse 
wêreld as bron van olie en 
proteïen ontdek in die 19de eeu. 
Daar word geglo dat die eerste 
verwysing na sojabone in die 
Cedara Memoirs van 1903 ver-
skyn. Dit het internasionaal baie 
aandag getrek vir sy hoë proteïen 
per hektaar inhoud, sowel as vir 
die grondgesondheidsvoordele 
daarvan. Maar wat beteken dit vir 
jou, die Suid-Afrikaanse boer? Is 
dit ’n gewas wat jy behoort te oor-
weeg vir die komende seisoen? 

Sojabone, soos die meeste peul-
plante, word bewerk in gebiede 
met ’n optimale somertemperatuur 
van tussen 20 - 30°. Dit groei in 
’n verskeidenheid grondtipes maar 
floreer in klam, ryk grond met 
’n goeie organiese inhoud. Dit 
kan in beide matige en tropiese 
gebiede gegroei word. 80% van 
die wêreld se sojaboonproduksie 
kom van die Verenigde State, 

Brazilië en Argentinië. Suid-
Afrika, met sy klimaatstoestande 
en breedtegraad wat soortgelyk is 
aan beide Brazilië en Argentinië, 
is perfek vir hierdie gesogte 
gewas. Van die beste presteren-
de variëteite plaaslik kom uit 
Brazilië, byvoorbeeld Capstone 
Seeds se Glufosaatbestande soja-
boon variëteit - Fundacep 65RR. 
Fundacep 65RR is ’n 5.9 volwas-
senheid¬sojaboon, wat dit uiters 
aanpasbaar en geskik maak vir die 
meeste gebiede in Suid-Afrika.

Aangesien intensiewe mielie-
verbouing gedoen word in Suid-
Afrika, is sojabone die perfekte 
manier om geld te maak terwyl 
stikstof teruggesit word in die 
grond deur sojabone as rotasie-
gewas te gebruik. Die koste per 
hektaar van sojabone is nie net 
baie laer in vergelyking met 
mielies nie, dit verskaf ook stik-
stofvoeding deur ’n simbiotiese 
verhouding met die bakterie 
Bradyrhizobium japonicum te 
vestig. Die bakterie dien stikstof 
toe nadat dit gevestig raak in die 
wortels van die peule. Die stikstof 
word uit die atmosfeer 
geneem en omgeskakel 
in ammoniak (NH3) 
of ander molekules 
waartoe die plant-
organismes toegang 
kan verkry.

Suid-Afrika het onlangs bedui-
dende beleggings gemaak in die 
binnelandse sojaboonperskapa-
siteit. Hierdie beleggings het ’n 
perskapasiteit van ongeveer 2,2 
ton of meer tot gevolg gehad. Die 
beleggings het die stimulering van 
binnelandse sojaboonproduksie 
ten doel gehad en dit het gewerk. 
Sojaboonproduksie in Suid-
Afrika het die 1 miljoen ton merk 
bereik gedurende die 2015/2016 
bemarkingseisoen. Daar is egter 
nog baie ruimte vir groei, aange-
sien die totale sojaboonkapasiteit 
slegs een derde van die land se 
perskapasiteit verteenwoordig. 
Volgens Graan SA was Suid-Afrika 
se sojaboonoliekoekbehoeftes vir 
die 2015/2016 jaar 1,5 miljoen 
ton, waarvan 55% ingevoer moes 
word. Die gemiddelde prys per 
ton sojabone het verhoog vanaf 
R4 500 tot R5 000 oor die afge-
lope 5 jaar. Variëteite soos Funda-
cep 65RR lewer 2.5 – 3mt/ha in 
’n goeie seisoen.

Sojaboonproduksie behoort 
beslis op die radar van elke Suid-
Afrikaanse produsent te wees 
hierdie seisoen.  



www.capstoneseeds.com

Mark Wattam - 082 603 8471
Kommersiële Bestuurder 
Verkoopverteenwoordiger - Oos-Kaap

Thys Fourie - 082 326 6797
Nasionale Verkoopsbestuurder

Neville Young - 082 654 2162
Verkoopverteenwoordiger - KZN

Stiaan van Rensburg - 082 602 4414
Area Verkoopsbestuurder - Hoëveld

Bongani Dlamini - +268 76073907
Verkoopverteenwoordiger - Swaziland 

Deon Niemann - 083 949 5749 
Verkoopverteenwoordiger - VS, NK, noordelike 
deel van die Oos-Kaap 

KONTAK ONS

Ons boere is
ernstig oor boerdery; 

ons is 
ernstig oor saad.

MIELIES
KONTANTGEWASSE
WEIDINGSGEWASSE
GROENBEMESTINGSGEWASSE
GRASPERK- EN GERIEFSGRASSE
ENTSTOWWE

VARIËTEIT
CAP 122-60
CAP 444 NG
CAP 9444 NG
CAP 9006 Q
CAP 9004

VARIËTEIT
Sahara
Okavango 
Okavango 
Flint 
Nelson’s 
Choice Geel

VARIËTEIT
CAP 9299
CAP 311
CAP 341 NG
WE 3127
WE 3128
CAP 9401
CAP 9055
CAP 9503 
CAP 9019 
CAP 9001
CAP 9021

VARIËTEIT
Kalahari Early 
Pearl Select
Shesha
Nelson’s 
Choice 
Nelson’s 
Choice QPM 
ZM 1521
ZM 1421
ZM 1523
Matuba Select

OOPBESTUIFDE MIELIESBASTER MIELIE

MIELIES

SOJABONE

WIT WIT GEEL GEEL

KONTANTGEWASSE

Fundacep 65RR maak voorsiening vir vroeë aanplantings, 
wat hom ideal maak vir n dubbele kontant gewas,  dus 
kan n goeie wisselbou stelsel toegepas word. Dit het 
uitstekende opbrengspotensiaal en is ‘n vroeë siklus 
sojaboon met ‘n volwassenheid groep van 5.9.

Onbepaalde groei tipe
Beter aangepas in soja 
gebiede 
Vroeë aanplanting – 
350 000 plante per ha
Glifosaat tolleransie

FUNDACEP 65RR
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•••••••• DIENSBESTUURDER: WERKSWINKELS

Jacques wil werkswinkels    
in ’n nuwe rigting stuur

Die pos, wat hy sedert Mei 
vanjaar beklee, bied ’n 

nuwe uitdaging aan Jacques en hy 
is verseker die regte keuse, siende 
dat hy sedert 1997 by Senwes se 
werkswinkels betrokke is met 20 
jaar se ervaring.

Jacques het ten doel om ’n 
totale ommeswaai by die werks-
winkels te realiseer. Hy wil die 
werkswinkels in ’n nuwe rigting 
stuur en sy doel is “om groei te 
bewerkstellig en klante se diens-
vlakke te verbeter, want daar is 
altyd ruimte vir verbetering.”

Hy was vir die afgelope twee 
jaar die tegniese adviseur van die 
Senwes Noordstreek was, met 
agt werkswinkels wat onder hom 
ressorteer het. Dit het hom goed 
voorberei vir beheer oor die hele 
Senwes Equipment bedienings-
gebied, met 17 werkswinkels en 
drie tegniese adviseurs.

Daar is baie in werking gestel 
om diensvlakke te verhoog. Daar 
nou vier tegniese adviseurs. Verder 
is Senwes Equipment besig met ’n 
indiepte ondersoek by werkswin-
kels, waar hy nou saam met uit-
voerende bestuurder van Senwes 
Equipment, Ferdie Pieterse, 
werk om klante meer effektief te 
diens om “tegniese diepte in die 
besigheid te bring.”

Jacques is hier by Senwes getoë. 

JACQUES PRETORIUS IS DIE NUWE DIENSBESTUURDER: 

WERKSWINKELS BY SENWES EQUIPMENT. HY VERVUL 

HIERDIE NUWE ROL NADAT ANTOON SMALBERGER, 

WAT DIE POSISIE SEDERT 2010 BEKLEE HET, AS DIE 

NUWE JCB VERKOOPSBESTUURDER AANGESTEL IS.

Hy het na skool, in 1997, as 
vakleerling by die Parystak begin 
werk, waar hy in 1999 as tegnikus 
gekwalifiseer het. Van 2002 tot 
2013 was hy as tegnikus werk-
saam, gevolg deur ‘n bevordering 
na werkswinkelbestuurder by 
Parys in 2013. Hy is in 2015 
as tegniese adviseur van Noord-
Streek aange stel. Van 2000 tot 
2002 was hy ’n werkende voorman 
van Carb en Motorhersteldienste 
in Parys.

Sy uitstekende werk spreek 
boekdele en hy het as Parys werks-
winkelbestuurder binne slegs twee 
jaar positiewe groei gerealiseer. 
Die titels van werkswinkel van die 
jaar en werkswinkelbestuurder van 
die jaar in 2014 getuig hiervan. 
Hy weet hoe om met klante te 
werk. “Hoewel mens eintlik nooit 
heeltemal sal verstaan nie, verstaan 
ek hoe produsente werk en weet 
wat prioriteit moet geniet,” sê 
Jacques.

BOODSKAP AAN PRODUSENTE 
Sy boodskap aan klante: “Hoewel 
ons nie nou is waar ons wil wees 
nie, beplan ons om binne die 
volgende drie jaar die diensvlakke 
met 100% te verbeter, om tegnici 
gereed te hê om klante dadelik 
te kan help en ook om diepte in 
die maatskappy te kry.” Hy noem 
dat die belangrikste fokus is om 
klante altyd eerste te stel. Daar 

word gestreef om net die beste te 
gee en deur dit te handhaaf en 
enduit vol te hou, sal dit met ons 
goed gaan - “Ons sit tans met ’n 
baie jong span wat besig is om ‘n 
goeie eenheid te vorm,” sê Jacques 
passievol.

Die gebore Klerksdorper, wat 
in Wesselsbron grootgeword 
het, het Laerskool Sandveld in 
Wesselsbron bygewoon, waarna 
hy sy hoërskoolloopbaan by HTS 
Sasolburg in 1996 voltooi het.

Die 39-jarige se pa, Bertus, 
het vir jare as silobestuurder by 
Senwes gewerk. Jacques se vrou, 
Alta, boer op klein skaal met 
beeste op haar pa, Hennie Fourie, 
se plaas en sy ook as Senwes se 
graanbemarkingsadviseur in Parys 
werksaam. Hulle is 14 jaar getroud 
en het twee kinders, Hencú (11) 
en Jancú (8).

Hy stel klante gerus dat hy 
altyd beskikbaar is om probleme 
dadelik op te los met die laaste 
boodskap: “Onthou, ons kan 
net iets doen as ons weet van die 
probleem.” 

Klante kan Jacques Pretorius 
kontak by 082 455 8590 of by 
018 464 7334 of stuur ’n e-pos 
aan jacques.pretorius@senwes.
co.za. 

HANDELSNUUS

 AUBREY KRUGER



AGRICAD
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

3893 | 3897 A BF073 TAPKAR R201 000,00
 | 3903 A BF150 TAPKAR R292 000,00

BPI
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

5544 | 5560 BP GRONDBOOR R19 700,00
5545 | 5559 BP GRONDBOOR R19 700,00
5530 | 5540 BP 9T TILLER R17 000,00
5530 | 5531 BP 7T TILLER R24 500,00
5571 | 5569 BP 6RY ENKEL R44 000,00
5528 | 5529 BP 5T TILLER R21 000,00
5534 | 5535 BP 3F PLOUGH R21 500,00
5532 | 5533 BP 33T TILLER R46 000,00

 | 5575 BP 2B SLASHER R21 000,00
5542 | 5543 BP 2.1M GRADER R28 000,00

 | 1982 3-TAND RIPPER R12 000,00
5536 | 5537 BP 16D OFFSET R24 000,00
5546 | 5550 BP 2T TRAILER R31 500,00
5551 | 5547 BP 2T TRAILER R31 500,00
5549 | 5548 BP 2T TRAILER R31 500,00

 | 5552 BP 2T TRAILER R31 500,00
| 5539 BP 5T TRAILER R50 000,00

FALCON
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

2795 | 2796 F CENTAUR 5M R413 253,00

FLINTCO
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

3418 FERTO 2017-C R295 000,00
3417 FERTO 2017-C R295 000,00
3409 FERTO 2017-C R295 000,00
3876 XFERT TOEDIEN P R580 000,00
3430 FERTO 0606-A R169 000,00
3433 FERTO 0303-C R130 000,00
3434 FERTO 0303-C R130 000,00
3432 FERTO 0606-A R157 000,00
4734 RU PRE-PLANT R1 060 000,00
5012 XFERT TOEDIEN R R 523 000,00
4732 RU XMR RIPPER R 317 000,00
4733 RU XMR RIPPER R 426 000,00

MF PRODUKTE
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

2989 | 3814 
3836 | 3811

MF Hamermeul petrol R8 100,00

| 3831 MF Hamermeul elektries R6 500,00
| 3848 MF Hamermeul diesel R11 000,00
 | 3719 MF Dorsmasjien petrol R10 200,00
| 3882 MF Dorsmasjien elektries R9 500,00
| 3823 MF Fire fighter R11 500,00
| 3849 MF Fire fighter R9 500,00

ROVIC & LEERS
Prys/eenheid

BTW uitgesluit

2546 W/PLOEG R90 751,57

2879 GA300GM GYRORAK R48 721,37

3863 RL SLEEPPLANTER R147 000,00

3862 RL 6RY NO TILL R504 000,00

3856 RL MAXIMA 6RY R370 480,38

3855 RL MAXIMA 4RY R273 000,00

3873 RL PS160 SPREAD R606 742,50

5487 RL DLB 12 15T R134 026,20

JOU VISIE, ons passie.

R

BREEK NUWE GROND

equipment

KLERKSDORP HOOFKANTOOR, SENWES BEPERK,
CHAREL DE KLERKSTRAAT 1, KLERKSDORP

Finance and delivery available  
Finansiering en aflewering kan gereël word
Terms and conditions apply • Terme en voorwaardes geld
While stocks last • Terwyl voorraad hou

SPESIALE AANBIEDINGE
Basie Jordaan: 083 447 3379  •  Antoon Smalberger: 082 806 4844

Agri
rewards
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In Maart is Antoon Smal ber ger 
as die nuwe JCB Verkoops-

bestuurder aangestel - Senwes 
Scenario het demonstrasies op pro-
dusente se plase saam met Antoon 
bygewoon.

Een van dié demonstrasies 
was by produsent Andries Kriek 
se plaas, Middelvlei, in die 
Theunissen omgewing. Kriek het 
veral belangstelling getoon in die 
JCB Telescopic Handler 531-70 
wat sy aandag by Nampo getrek 
het.

Hy is een van talle voornemen-
de klante wat tans opgevolg word. 
Die JCB en Senwes Equipment 
span het die dag bygewoon. JCB 
was verteenwoordig deur Matthew 
Barkas (JCB - Streeksbestuurder 
Afrika), Daniël Erasmus (JCB – 
Verkoopsingenieur), en Senwes 
Equipment was verteenwoordig 
deur Antoon Smalberger (JCB -  
Verkoopsbestuurder) en Herman 
Smalberger (Bemarker Bult-
fontein).

Barkas het die fynere kunsies 
van die produk aan Kriek gede-
mon streer met Erasmus wat 
Barkas bygestaan het en ook 
tegniese kennis verleen het. 

REEDS AAN DIE EINDE VAN 2016 HET ONS BERIG 

DAT SENWES EQUIPMENT DIE TROTSE AMPTELIKE 

VERSPREIDER VAN JCB PRODUKTE GEWORD HET. 

SEDERTDIEN WAS DAAR TALLE JCB DEMONSTRA-

SIES BY JCB UITSTALLINGS, WAARONDER NAMPO 

OESDAG 2017 EN SENWES EQUIPMENT EKSPO 2017 

DIE GROTES WAS.

Erasmus het aangevoer dat hulle 
die diens nie net in Suid-Afrika 
lewer nie - hy reis gereeld na lande 
soos Zimbabwe en Zambië waar 
uitstallings en demonstrasies by 
skoue en boeredae gedoen word. 
Hulle volg nou juis oor die 300 
leidrade van voornemende klante 
op en hy besoek elke dag ’n ander 
handelaar. Hy noem dat demon-
strasies verseker ’n impak het en 
nou begin vrugte afwerp.

Kriek hou veral van die veel-

sydigheid van hierdie spesifieke 
model en die feit dat dit ’n hele 
klomp voordele het omdat dit ver-
skeie take kan verrig, wat ook die 
rede is dat hy na die demonstrasie 
die jawoord gegee het om die JCB 
Telescopic Handler 531-70 aan te 
koop. Hy is ook baie tevrede met 
sy aankoop.

Antoon Smalberger het beaam 
dat sulke besoeke en demonstra-
sies net nog meer die uitstekende 
waarde uitwys wat JCB en Senwes 
Equipment aan klante bied. 
Smalberger het gesê dat buiten 
die Telescopic Handler, is die 
Frontloader en Mini Excavator 
ook baie gewild. 

Vir meer inligting oor JCB 
produkte en demonstrasies, kon-
tak vir Antoon Smalberger by 
018 464 7571 of stuur ’n e-pos 
aan antoon.smalberger@senwes.
co.za.  

 AUBREY KRUGER

up
pe

 m
ar

ke
ti

ng
 A

15
52

6

... saam vorm julle ’n vennootskap van kennis wat sal sorg vir die regte kultivarkeuse 

wat aan jou behoeftes sal voldoen. Met DEKALB® as deel van jou boerdery is dit 

maklik om trots te voel op dit wat jy doen. Boonop weet jy dat Monsanto deurentyd 

dáár is vir jou. Ons doen voortdurend navorsing om ons reeds uitstekende  

DEKALB®-kultivars te verbeter sodat ons mieliebasters ooreenkomstig jou 

behoeftes kan lewer. Ons tegnologie en navorsing, gerugsteun deur professionele 

diens en advies, dra by tot jou volgehoue sukses. Só oortref ons jou verwagtinge 

keer op keer.

PLANT JOU SUKSES

Kontak ons gerus by: 011 790-8200 of 
customercare.sa@monsanto.com

 www.monsanto.com
 www.facebook.com/MonsantoCo 
 www.twitter.com/MonsantoCo

DEKALB® en Monsanto is geregistreerde handelsname van 
Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, 
Posbus 69933, Bryanston, 2021.

Nuwe kultivars

Geelmielies

DKC61-90 

DKC62-84R 

DKC64-78BR GEN 

DKC73-72 

DKC73-70B GEN 

DKC73-76R 

DKC73-74BR GEN 

DKC80-30R

DKC80-40BR GEN 

 

Bestaande kultivars

DKC64-54BR 

DKC65-52BR 

DKC68-50 

DKC68-54B

DKC68-56R 

DKC68-58BR 

DKC71-42 

DKC71-44B 

DKC74-20

DKC74-24B

DKC74-26R

DKC74-74BR 

 

JCB en Senwes Equipment 
is ’n wenkombinasie

JCB en Senwes Equipment demonstrasies op produsent Andries Kriek se plaas Middelvlei! Hier 
is Nico Meintjies (Hertzogville), Antoon Smalberger (JCB – Verkoopsbestuurder), Matthew 
Barkas (JCB - Streeksbestuurder Afrika), Andries Kriek (Produsent), Daniël Erasmus (JCB – 
Verkoopsingenieur) en Herman Smalberger (Bemarker Bultfontein).
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Posbus 69933, Bryanston, 2021.
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HENNENMAN SILO IN DIE 

VRYSTAAT HET NIE NET 

DIE EERSTE SILO IN DIE 

SENWES GROEP GEWORD 

OM MET SONKRAG 

TOEGERUS TE WORD NIE, 

MAAR OOK DIE EERSTE 

SILO IN SUID-AFRIKA 

GEWORD OM MET DIE 

TEGNOLOGIE TE PRONK 

TOE DIE VOLTOOIDE 

PROJEK IN JUNIE 

GELOODS IS.

Dit is danksy ’n verstom-
mende 1 120 sonpanele 

wat by die silo geïnstalleer is, 
met ’n kapasiteit van 358kWp. 

Die totale geprojekteerde 
sonkrag verbruik is 472 460 
kWh per jaar, wat 62% van die 
totale elektrisiteits verbruik van 
Hennenman silo verteenwoordig 
- dit sal ’n aansienlike kostebespa-
ring bewerkstellig. 

Francois Strydom, Groep Hoof 
Uitvoerende Beampte van Senwes, 
sê: “In lyn met ons volhoubaar-
heidsdoelwitte en, onder andere, 
ons bydrae tot die vermindering 
van die koolstofvoetspoor, sal 
die sonkrag PV ’n besparing 
van ongeveer 1kg CO2/kWh 
meebring. Die geprojekteerde 
koolstofbesparing sal 472,5 ton 
CO2 per jaar beloop.

Dié projek het reeds in Januarie 
vanjaar afgeskop en is in April 
voltooi, toe dit by die bestaande 
elektrisiteitstelsel geïntegreer is. 
Silbestuurder Nico Els monitor 
die sonpaneel PV met ’n spesiale 
toepassing, Sunny Portal, waarmee 

NUUS

die totale kWh wat per uur gepro-
duseer word, in ’n oogwink gesien 
kan word. Hy is baie opgewonde 
oor die resultate tot dusver - die 
stelsel het onlangs 1 600kWh en 
281kWp aangedui, 10% bo die 
geprojekteerde maksimum aan-
vraag van 266kWp.

In ’n poging om effektiewe 
diens aan sy klante te lewer, 
beskou Senwes dit as toepaslik 
om in tegnologie en alternatiewe 
energie te belê. Dit is ’n loods-
projek wat uitgevoer word deur 
Motla Raadgewende Ingenieurs, 
in opdrag van Senwes. Volgens 
Strydom sal die installering van 
sonpaneel PV-stelsels binnekort by 
ander silo’s gedoen word. 

Die projek volg op die instal-
lering van 2 392 sonpanele met ’n 
totale kapasiteit van 753,48kWp, 
wat in Junie 2016 by Senwes 
Hoofkantoor in Klerksdorp 
voltooi is. 

Senwes Hennenman silo 
eerste met sonkrag PV in SA
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Solar	Solutions
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Specialized Engineering Solutions

Engineering

We strive to be your primary partner 
in creating sustainable infrastructure.

Procurement Management

     Alles wat jy moet weet 
wanneer jy oorskakel na sonkrag PV
Sonkrag PV verteenwoordig 

slegs 4% van die jaarlikse 
energieproduksie in die wêreld op 
hierdie stadium, maar dit is vin-
nig besig om te verhoog na 46% 
per jaar! Volgens Moody’s, het 
Suid-Afrika die vinnigste groei-
ende groen ekonomie in 2015 
gehad. Selfs in gebiede in Suid-
Afrika met die laagste beskikbare 
sonenergievlakke, is die beskik-
baarheid hoër as in Duitsland, 
wat die grootste geïnstalleerde 
PV-kapasiteit het. 

Dis wonderlik om te lees en 
gee ons hoop vir die toekoms van 
ons planeet, maar hoe kan ’n kom-
mersiële produsent voordeel trek 
uit sonkrag PV?
• Bespaar geld met sonenergie.
• Belastingvoordele.

• Word ’n voorkeurverskaffer.

Belangrike vrae om te vra as jy ’n 
sonkrag PV-stelsel oorweeg:
• Gebruik jy meer elektrisiteit 

gedurende die dag of nag? 
• Benodig jy bystandsenergie?
• Het jy dakspasie met ’n noord-

aansig?
• Het jy beskikbare grondspasie?
• Wat is jou tipiese maandelikse 

elektrisiteitsverbruik?
• Is die PV-modules van ’n vlak 

1-vervaardiger?
• Is die omskakelaar NRS 097 

getoets?

’n Tipiese woonhuis sonder ’n 
battery rugsteunstelsel kan tot 
33% bespaar deur sonkrag PV te 
installeer, terwyl ’n kommersiële 

besigheid tot 50% kan bespaar, 
afhangend van verbruikspatrone. 
Dit beteken dus ’n terugbetalings-
periode van ongeveer 5 jaar.

Die belangrikste oorweging 
wanneer ’n sonkrag PV-stelsel 
geïnstalleer word, is om ’n kun-
dige verskaffer te gebruik, wat jou 
van goeie advies kan voorsien oor 
die beste oplossing, sowel as die 
plaaslike regulatoriese vereistes 
vir die installasie en bedryf van 
’n sonkrag PV-stelsel. ’n Geldige 
bevoegdheid sertifikaat moet vir 
alle sonkrag PV-stelsels uitgereik 
word. Vir groter PV-stelsels is dit 
belangrik dat die stelsel deur ’n 
professionele ingenieur afgeteken 
word. Dit verskaf gemoedsrus en 
beskerm die klant ten opsigte van 
potensiële versekeringseise. 
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Senwes Spinners 
      11 jaar, nie uit nie

Dié inisiatief is werklikwaar een van die sprok-
iesverhale in plaasskoolkrieket nadat Senwes en 
Noordwes Krieket in Maart 2006 bande gesmee 
het om dié krieketprogram te begin.

Vanjaar het Humansvlakte en Manana Primêre 
Skole kragte gemeet. Humansvlakte het 154/5 in 
hul 20 boulbeurte aangeteken, met Martin Bullock 
die top kolwer met sy 54 lopies van slegs 32 balle. 
Manana se boulaanval is gelei deur Onalerona 
Senokwane (2/21) en Masaka Mohube (2/36).

Manana het ‘n wenteiken van 155 gejaag, maar 
Humansvlakte het hulle tot 79, almal uit, beperk. 
Rinus van Heerden (3/8), Herman de Waal (2/8) 
en Martin Bullock (2/15) het die Humansvlakte 
boulaanval geanker en vir Manana was Orateng 
Jonas (25) en Masaka Mohube (12) hul beste kol-
wers.

Humansvlakte is as die 2017 Senwes Spinners 
Plaasskoolkampioene gekroon met ‘n wenprys van 
R5 000, terwyl Manana R2 500 gewen het. Die 
speler van die wedstryd was Martin Bullock (54 
lopies van 32 balle, asook boulsyfers van 2/15). 

Daarna is die Senwes Spinners Hoëprestasiespan 
vir 2017 aangekondig, wat bestaan uit Thabang 
Mokoane (Rabana), Rinus van Heerden 
(Humansvlakte), Dean de Bruin (Humansvlakte), 
Herman de Waal (Humansvlakte), Martin 
Bullock (Humansvlakte), Kopano Moatlhodi 
(Tlhabologo), Attie Liebenberg (Humansvlakte), 
Joseph Thamaga (Phakela), Masaka Mohube 
(Manana), Orateng Jonas (Manana), Molefi 
Mvuyo (Manana), Kamohelo Tonyame (DR Sello) 
en Sidney Lyell (Humansvlakte). Die afrigter is 
Allan Meyer (Humansvlakte) en Tshepo Makokwe 
(Manana), die spanbestuurder.  

Kontak ons gerus vir u brandstofbehoeftes en smeermiddels.
Bertus van Sandwyk 082 906 2309

Smittie Smit 082 783 8470
LK Jonker 082 784 1666

Corne’ van der Walt 082 808 8830

Bothaville l Bultfontein
Koppies l Vredefort l Welkom

U landbouvennoot die 
afgelope 20 jaar

MEER AS ‘N DEKADE HET VERBYGEVLIEG 

MET SENWES EN NOORDWES KRIEKET WAT 

VANJAAR VIR DIE ELFDE JAAR DIE SENWES 

SPINNERS FINAAL OP 27 MEI OP SENWES 

PARK IN POTCHEFSTROOM AANGEBIED HET.

Humansvlakte 
vanjaar se kampioene



PANNAR handhaaf ’n uitstekende prestasierekord in die LNR nasionale proewe landswyd. Vir die 
afgelope twee jaar het PANNAR ses uit die top tien sonneblombasters in die LNR nasionale 
proewe gelewer. 

VIR MEER INLIGTING BESOEK WWW.PANNAR.COM

PANNAR SE VEELSYDIGE 
SONNEBLOMPAKKET
BEWESE PRESTASIE, STABILITEIT EN AANPASBAARHEID 
VIR RESULTATE IN JOU SAK 

LNR resultate Sonneblom 2015/16 - Gem. opbrengs 1.96 ton/ha Opbrengswaarskynlikheid (%)

Pannar Sonneblompakket

PAN 7080

P 65LL14

PAN 7160CLP

P 65LC54

P 65LL02

PAN 7095CL

PAN 7102CLP

PAN 7098

PHB 65A70

PAN 7049

AGSUN 5272

PAN 7100

AGSUN 8251

AGSUN 5270

AGSUN 5273

AGSUN 5278

AGSUN 5279

AGSUN 5264

NK ADAGIO CL

SY 3970CL

SY 4045

1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20

ENKELKRUIS DRIERIGTING-KRUIS

Konvensioneel PAN 7080 PAN 7057, PAN 7098, PAN 7100

PAN 7102CLP, PAN 7156CLP NUUT! PAN 7160CLP

Hoë-Oleïensuur PAN 7158HO

OPBRENGSPOTENSIAAL  
(t/ha) 2015/2016

Kultivar 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

PAN 7080 57 68 76 83 87 90

PAN 7098 72 68 63 58 52 47

PAN 7100 66 62 56 50 44 40

PAN 7102CLP 73 74 72 72 68 67

PAN 7160CLP 62 70 76 82 84 87

OPBRENGSPOTENSIAAL  
(t/ha) 2014/2015 EN 2015/2016

Kultivar 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

PAN 7080 72 75 78 80 82 83

PAN 7098 82 83 82 82 80 80

PAN 7102CLP 72 75 77 79 81 82

CLEARFIELD®, CLEARFIELD® PLUS and EURO-LIGHTNING® are the registered trademarks of BASF.
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Santam is ’n gemagtigde finansiële-diensverskaffer (lisensienommer 3416).

Die moderne boer staar talle uitdagings in die gesig en moet verskillende baadjies dra 
om hulle te oorkom. Jy sien om na jou plaas, jou werkers, jou bates, jou huis en jou gesin. 

Santam verstaan hoe baie van jou verwag word en daarom neem ons ’n wetenskaplike 
benadering tot die beskerming van jou oeste, sowel as jou boerdery- en persoonlike bates. 
Want ons glo jy verdien uitsonderlike versekering. Vir meer inligting, bel jou makelaar of 

besoek www.santam.co.za/products/agriculture. Santam. Regte, egte versekering.

VANDAG SE 
BOERE IS 
MEER AS 
NET BOERE.

K
IN

G
JA

M
ES

 3
43

56
A

34356A_Agri Maize Farmer Print Ad_253x175.indd   1 2016/02/24   2:12 PM

’N QR-kode (Quick 
Response Kode) is ’n 

nuttige wyse waarop gedrukte 
media met digitale media 

gekoppel kan word. 
Hierdie tweedi-

mensionele 
staafkode-
stelsel dien as 

Wat is ’n QR-kode?

  Wenke 
vir voorseisoen- asook na-seisoen-inspeksies

Na-seisoen-inspeksies:
1. Na-seisoen deurgaan en 

algemene diens van stropers: 
Kyk veral na alle laers, dryf-
belde, siwwe en sifkaste, asook 
die aandrywing op die siwwe, 
skudarms en laers teen die 
stroperhuls van die stroper.

2.  Algemene deurgaan en herstel 
van plukkerkoppe. Kyk veral na 
slytasie op die ratkaste, inhoud 
van ratkasghries (olie), slytasie 
op afsnymeganisme, dekplaat-
slytasie, verstelling op koppe-
laar en alle kettings en laers.

3. Hydraflex en druipertafels 
- kyk veral na sluitplate op 
draplate-slytasie op lem en lem-
huls, skudratkas boute, slytasie 
op die awegaar en belde en sly-
tasie op sensors en buste.

Voorseisoen inspeksies:
 Die algemene deurgaan en 
diens van selfaangedrewe 
spuite. Kyk veral na slytasie 

op spuitpunster (nozzle flow 
check) pype, klampe en krane, 
slytasie op spuitraam en laers, 
klepverstellings en algemene 
kalibrasies op die spuit, sowel 
as slytasie op draplate.

 Strooiers, algemene navrae oor 
aandryfmeganisme en borde, 
asook strooivinne op uitgooi-
meganisme en kalibrasie om te 
verseker die regte hoeveelheid 
word uitgestrooi.

 Algemene diens en nagaan van 
trekkers, nagaan van dienste, 
slytasie van vooraspenne en 
buste, belde en katrolle, water-
pomp en klampe en pype. Let 
ook op vir enige lekkasies en 
smeringspunte, asook foutko-
des en algemene foute.

 Nagaan van greenstar en auto-
track sisteme, RTK sein en 
algemene werking van auto-
track sisteem.

 Nagaan en diens van lugver-
sorgingstelsels asook alle kajuit-
filters, nagaan van lugversorger-
gas en skakelaars en algemene 
werking van lugversorging.

 Algemene diens en herstel van 

planters, kyk veral na saaduit-
meetmeganisme: 
Vingerplanter:
• Vingers, vere, papbord en  
 verstelling.
• Saadbuis, saadbuisbeskerm- 
 stuk, saadbuishuls.
• Kunsmis uitmeetmeganisme,  
 drukpomp, klampe en pype.
• Dieptebeheer en toetrapwiel- 
 laers
Vakuumplanter:
• Uitmeetmeganisme, seëlrub- 
 ber, slytasie op borsels en  
 plaat.
• Toets van vakuumsisteem op  
 planters.
• Nagaan van alle laers en  
 sluit onderdele.

 Kontak gerus u naaste werks-
winkel vir die toets en kalibre-
ring van u saaduitmeetmeganis-
me. (Toetsmasjiene beskikbaar 
by Bothaville en Wesselsbron 
werks winkels).

Klante kan gerus enige van ons 
Senwes Werkswinkels kontak 
vir enige navrae, asook Jacques 
Pretorius by 0824558590.  

’n poort tot meer inligting oor die 
onderwerp, item of diens waar dit 
gedruk word. 

HOE BEKOM EK ’N QR-KODELESER?
	Besoek jou toepassingswinkel
	Soek vir ‘QR code’ 
	Laai enige QR-kodeleser of 

skandeerder af (dit is dieselfde).

HOE SKANDEER EK ’N QR-KODE?
Maak jou nuut afgelaaide toe-
passing oop en skandeer die 
QR-kode(s) in ons publikasie. Die 
toepassing sal die tweedimensio-
nele staafkode lees en jou na die 
skakel neem waar jy meer inligting 
sal kry of, in die meeste gevalle, ’n 
video.  

 JACQUES PRETORIUS
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Herontdek 
Hinterland
HINTERLAND BRING JOU ’N 

KLEINHANDELSERVARING 

SOOS MIN, MET NIE 

MINDER NIE AS 64 

KLEINHANDEL  AFSETPUNTE 

IN SES PROVINSIES ONDER 

DIE SENWES VILLAGE, 

AFGRI TOWN & COUNTRY 

EN FARM CITY HANDELS-

MERKE. MET MEER AS 1 

400 BEDRYFSPERSONEEL, 

19 VERHOUDINGS-

BE STUURDERS EN 

BEMARKERS TOT U DIENS, 

ASOOK 56 BRANDSTOF-

STASIES OM UIT TE KIES, IS 

DIT SO REG IN JOU KRAAL.

HINTERLAND WAARDES

My woord is my eer.

Ek doen wat ek sê.

My diens is my trots.

Ek strewe daarna om 
suksesvol te wees.

RESPEK
Ek eer, respekteer en gee om 
 vir my klante en kollegas.

BETROUBAAR

TROTS VAN HART

SUKSES

EERLIK

HANDELSNUUS

Hinterland het ’n goed 
gevestigde infrastruktuur 

en bied ’n volledige en omvat-
tende reeks produkte en dienste, 
asook spesialis kennis ten opsigte 
van dieregesondheid, besproeiing 
en plantesorg. Dan is daar ook 
wapenaanbiedings in agt van 
die winkels en gespesialiseerde 
perdeoplossings in drie winkels. 
By die massastore voorsien ons 
in u behoeftes met betrekking 
tot veevoere en grondstowwe, 
omheiningsmateriaal, tenke en 
krippe, smeermiddels, staal en sink 
asook sement en boubenodigd-
hede.

Wie is Hinterland?
Hinterland is ’n landbouklein-
handelmaatskappy wat gebou 
is op tradisionele waardes en 
word gedryf deur innoverende 
oplos sings. Hinterland, met sy 
hoofkantoor in Klerksdorp, is in 

HERONTDEK DIREKTE INSETTE

Herontdek direkte insette met 
enigiets van saad, kunsmis, land - 
bouchemikalieë, direkte brand-
stof   aflewerings asook klanteoplos-
sings. Verder fasiliteer ons ook: 
 Direkte brandstoflewe rings op 

plase deur ons netwerk van ver-
skaffers.

 Bystand met spe-
siale/voor uit aan-
kope;

 Opberging van 
sekere vooruit-

2013 ge stig en verteenwoordig ’n 
volledige landbou-oplossing wat 
relevant is tot ’n wye spektrum van 
klante, vanaf die boer op die plaas 
tot die algemene verbruiker in die 
dorp.

Hinterland se slagspreuk, “Her-
ontdek dit wat saakmaak”, word 
versinnebeeld in die belofte van 
’n inkopie-kuierervaring en ’n 
eenstopwinkel waar jy al jou beno-
digdhede en dienste onder een dak 
kry - vanaf tuinbou, hardeware, 
landbou en buitelewe.

aankoopprodukte;
 Pasgemaakte finansieringspak-

kette in samewerking met ons 
vennote, Senwes Credit en 
Unigro;

 Toegang tot landboudienste en 
-oplossings.

Kevin Smit is die bestuur der 
 insetverskaffing by Hinterland. 
Kontak hom gerus by 083 458 1306 
of stuur ’n e-pos aan kevin.smit@

hinterland.co.za.

HERONTDEK HINTERLAND FUELS

Meer as 56 diensstasies verskaf 
50ppm en 500ppm diesel teen 
kompeterende pryse, asook meer 
as 90 miljoen liter 
brandstof aan 
tevrede klante.
 
Derik 
Wolmarans 
is die brandstof 
afdelingsbestuurder 
by Hinterland. Kontak hom 
gerus by 018 464 7353 of stuur ’n e-pos aan 
derik.wolmarans@hinterland.co.za. 



SENWES Scenario  • AUG/SEP 2017  37   

•••••••••••••HANDELSNUUS

Herontdek dít wat saakmaak

HERONTDEK LANDBOUBESPROEIING

Hier bied ons verskeie dienste:
 Akkurate opmetings deur 

gekwalifiseerde opmeters en 
besproeiingskundiges.

 Besproeiingstelselontwerpe vir 
alle gewasse. Stelsels wat deur 
Hinterland ontwerp en voor-
sien word sluit in: mikro-be-
sproeiingstelsels, drupbesproei-
ing, spilpunte, ondergrondse 
drupstelsels, tinkie/AF160 
oorhoofse stelsels asook pyplei-
dings en pompstasies.

 Hidro-meganiese stelselont-
werpe.

 Watergedrewe kragopwekkings-
oplossings.

 Elektriese kragbehoefte soos: 
VSD-stelsels veranderlike 
spoeddryf, kVA behoeftes, 
transformators en elektriese 
kabelgroottes.

 Outomatisering van stelsels
 Konstruksieontwerpe vir 

pompkamers, gronddamme 
(kategorie 0-3), betononttrek-
kingspunte en vlotte.

 Algemene waterdienste soos 
waterregistrasies, waterverifi-
kasies en waardasies, water-
lisensies, aanvraag vir water, 
effektiwiteitstudies, artikel 33 – 
herimplementering van verlore 
water voor kwalifise rende 
tydperk, omgewingsim-
pakstudies en Geo-
hidrouliese studies.

Juan Booysen is die 
hoof van besproeiing by 
Hinterland. Kontak hom gerus 
by  061 076 8691 of stuur ’n e-pos 
aan juan.booysen@hinterland.co.za.

HERONTDEK VEESORG

By die vee-oplossingsdienste is 
die klem op produk, tegniese 
dienste en dan ook opleiding. 
Met jarelange standvastige ver-
houdings met die mees erkende 
verskaffers in die veewaarde-
ketting, is ons in staat om die 
regte produk op die regte tyd 
teen bekostigbare pryse te bied 
deur ons gevestigde netwerk van 
kleinhandelafsetpunte. Die ver-
houding wat Hinterland met die 
grootste verskaffers van veevoere 
en diere gesondheidmiddels het, 
strek in baie gevalle oor etlike 
dekades. Daarom is ons trots op 
die produk aanbieding wat ons 
vandag aan die produsent beskik-
baar stel en ons is konstant besig 
om ondersoek in te stel na nuwe 
produkte en tegnologie om te 
verseker dat ons produsente aan 
die voorpunt van hul bedryf bly.

Ons tegniese dienste sluit 
kuddebestuursprogramme in 
soos gesondheidsprogramme, 
voervloei beplannings, die formule-
ring van rantsoene, produksie- 
insetkoste, asook seleksie- en 

telings programme in. Ons 
skakel in by bestaande 

studiegroepe en boere-
verenigings, wat ons 
as platforms gebruik 

vir die oordrag van die nuutste 
tendense in die bedryf, en bied 
ook ons eie inligtingsdae aan vir 
die doel. 

Ons plaas ’n groot premie 
op opleiding. Nie net interne 
opleiding om te verseker dat ons 
personeel op hoogte is van die 
nuutste tendense en produkte 
in die mark nie, maar ons glo 
ook in die waardetoevoeging van 
eksterne opleiding en daarom kan 
ons plaaswerkeropleiding aanbied 
en gaan binnekort ook ’n boere 
slagoskeuringsopleiding aanbied, 
waar ons produsente uit die stoet-, 
sowel as die kommersiële bedryf 
wil betrek.

Hinterland is ook trots om 
vanjaar die hoofborg van die 
Nasionale interraskampioenskappe 
in Parys tydens @ALFA te 
wees, waar die land se nasionale 
manlike en vroulike 
interraskampioen-
diere aangewys 
gaan word.

 
Phillip Lee is die 
diereproduksie-
oplossings bestuurder by 
Hinterland. Kontak hom gerus by 
082 971 8692 of stuur ’n e-pos aan  
phillip.lee@hinterland.co.za.  
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Finansiële beplanning  
vir bejaardes

PROMOSIE-ARTIKEL

 LUCAS COETSEE
 LIBERTY REGSPESIALIS

As ons aanvaar dat slegs 6% 
van afgetredenes finansieel 

stabiel is, en 94% van afgetredenes 
dus finansieel afhanklik van die 
staat of familielede is. ’n Groot 
aantal Suid-Afrikaners emigreer en 
laat hul ouers agter - dit laat ons 
besef dat finansiële beplanning 
gedoen moet word vir bejaardes 
en spesifiek met die bejaarde in 
gedagte.

FINANSIËLE BEPLANNING VIR 
BEJAARDES:
•  Maak seker dat jou ouers ’n 

geldige testament het en indien 
’n ouer vooroorlede is en hulle 
’n gesamentlike testament 
gehad het, maak seker dat 
die oorlewende ouer ’n nuwe 
testament opstel (dit kan moei-
lik/onmoontlik wees om die 
oorspronklike testament by 
die Meester se kantoor op te 
spoor). 

•  Maak seker dat jou ouers ’n 
lewenslêer het, met ’n lys van 
alle beleggings, bankrekeninge, 
versekeringspolisse, doktersbe-
sonderhede, lys van kroniese 
medikasie, mediese besonder-
hede, ens. Hierdie lêer sal baie 
belangrik wees in geval van 
swak gesondheid (indien hos-
pitalisasie vereis word) en by 
afsterwe.

•  Maak seker dat jou ouers deur 
’n geloofwaardige finansiële 
beplanner gediens word. As dit 
moontlik is, maak seker dat ten 
minste een van die volwasse 
kinders betrokke is by al die 
finansiële besluite wat geneem 
word en dat die broers en 

HOE EFFEKTIEF IS 'N VOLMAG?
’n Volmag is slegs geldig wanneer 
’n persoon die geestelike bevoegd-
heid het - basies moet die persoon 
wat die volmag verleen, steeds al 
die besluite neem. 

Die persoon wat die volmag 
hou, is bloot ’n instrument om 
die besluite uit te voer (byvoor-
beeld, om in ’n tou te staan en 
dokumente te teken, wanneer die 
persoon fisies te swak is om dit self 
te doen). 

Sodra die persoon wat die vol-
mag verleen nie meer die geestelike 
bevoegdheid het nie - byvoorbeeld 
dementia of Alzheimer’s, dan is 
die volmag nie meer geldig nie en 
mag dit nie gebruik word nie! Om 
dan voort te gaan en die volmag te 
gebruik, kom neer op bedrog.

Keer op keer sien ons die mis-
bruik van volmagte deur kinders 
wat hul ouers manipuleer om 
hulleself te bevoordeel (dikwels ten 
koste van broers en susters) en dan 
met tye selfs blatant steel van hul 
ouers. 

Dit moet aanvaar word dat die-
gene met ’n gebrek aan geestelike 
vermoëns uiters kwesbaar is en 
dus moet streng maatreëls ingestel 
word om hulle te beskerm. 

In lande soos die Verenigde 
Koninkryk het hulle die konsep 
van ’n “volhoubare volmag”. Hier -
die volmag bly steeds geldig, on ge-
ag of die gewer daarvan ongeskik 
raak (dit moet egter voor die ver-
standelike onbevoegdheid toege-
ken word). 

Ongelukkig is hierdie konsep 
nie van toepassing op die Suid-
Afrikaanse reg nie, aangesien dit 
baie praktiese probleme teen ’n 
baie klein koste sou kon oplos. 

susters almal op hoogte gehou 
word. Die magsewewig tussen 
broers en susters is ongelooflik 
belangrik - jy wil nie hê dat een 
van hulle moet voel dat jy jou 
ouers manipuleer om jou eie 
doelwitte te bereik nie.

•  Probeer om jou ouers aan te 
moedig om internetbankdien-
ste te gebruik. Dit kan baie uit-
dagend wees, afhangende van 
hul ouderdom, want die kon-
sep kan heeltemal vreemd wees 
en kan hulle ongelooflik kwes-
baar laat voel. Tesame hiermee 
moet jy seker maak dat jy hulle 
inlig van die belangrikheid om 
wagwoorde veilig te hou en 
hulle op ’n deurlopende basis 
herinner aan die swendelary 
wat daar buite is. Die voordeel 
van internetbankdienste is dat 
jy jou ouers maklik kan help 
met die betaling en bestuur van 
rekeninge en tot ’n groot mate 
die administratiewe kant van 
hul lewens kan outomatiseer, 
wat in later jare so stresvol kan 
word.

 •  Jou ouers mag aan jou ’n 
algemene prokurasie wil gee 
om hul sake te hanteer. Dit is 
belangrik om te verstaan   dat 
’n volmag iemand in staat stel 
om namens ’n ander persoon 
te handel wanneer daardie per-
soon nie fisies teenwoordig kan 
wees nie. Sodra die persoon wat 
die volmag verleen, egter nie 
meer handelingsbevoeg is nie, 
is die volmag nietig. Om in 
sodanige omstandighede voort 
te gaan en op te tree onder die 
volmag, is bedrog.
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MARTIE HARMSE

WAT DOEN JY BY CERTISURE?
Ek is ’n korttermyn versekerings-
adviseur in Bloemfontein en 
omgewing. Ek help kliënte om 
die beste voordele teen die mees 
bekostigbare premies te beding en 
help kliënte met eiseproses.

HOE HET JOU LOOPBAAN GEVORDER?
In 1995 het ek as versekerings-
klerk by Senwes se Versekerings-
afdeling aangesluit. In 1998 word 
ek bevorder tot eiseklerk en in 
2005 tot adviseur.

GEBOORTEPLEK EN SKOOLJARE?  
In Pretoria gebore en het in 
Kimberley grootgeword. Ek was 
daar in Laerskool HF Verwoerd 
en Jim Fouche Hoërskool in 
Bloemfontein.

Posbus 159, Oudtshoorn, 6620, Suid-Afrika • Tel: 044 203 9800 • Tel: 018 293 1233 • Tel: 010 140 0839 • Tel: 012 252 6849 • www.saadbemarking.co.za
Verdien gratis  AgriBonus  punte eksklusief verkrygbaar vanaf K2 Saad. KKSB is 'n vennoot van Agribonus. Tel: 012 843 5660.

*Kultivar is tans onder proef en is of sal dan oorweeg word om binnekort ingedien te word vir registrasie.

SOMERGRAAN  SOMERGRAAN  SOMERGRAAN  SOMERGRAAN  SOMERGRAAN

Die alles-in-een saadverskaffer

• KKS 8301
• KKS 8301 B
• KKS 8403 R
• KKS 4479 R

• KKS 4555
• KKS 4577 B
• KKS 4581 BR
• VP 8405 B

Witmielie
• NS 5009 R
• NS 5909 R
• NS 6448 R
• NS 7211 R

So jaboon
• KKS 8214 R
• KKS 8216 BR
• KKS 8326 B
• KKS 4410
• KKS 4412 B

• KKS 4474 R
• KKS 8408 R
• KKS 8410 BR
• VP 8208

Geelmielie

YieldGard ®  en  Roundup Ready® Corn 2  is geregistreerde 
handelsmerke  van Monsanto SA (Edms) Bpk.

Innoverend

Kwaliteit
Genetika

Roundup Ready®  is 'n geregistreerde
handelsmerk van Monsanto SA (Edms) Bpk.

• Aguara 6*
• MG 305 CP
• MG 360 CP*
• NK Adagio CL
• SY 4045
• SY 4200

Sonneblom

Clearfield ®  e n  Clearfield®  Plus  is geregistreerde 
handelsmerke van BASF (Edms) Bpk.
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HANDELSNUUS

WAT WAS JOU PLANNE NA SKOOL?
Ek het ’n B.Juris-graad aan die 
Universiteit van die Vrystaat (UV) 
behaal.

HOE SIEN JY JOU TOEKOMS BINNE DIE 
MAATSKAPPY?
Dit is ’n voorreg om vir Certisure 
te werk en om mense te kan help. 
Ek het wonderlike kollegas. Baie 
dankie vir Elizma, Joeline en 
Corne vir hul harde werk.

WAT IS DIE BESTE RAAD WAT JY AAN 
JOU KLIËNTE SAL GEE?
Knyp ’n tydjie af vir jou kort-
termynversekering. Sorg dat 
versekerde bedrae korrek is sodat 
onderversekering nie toegepas 
word nie. Voltooi ’n inventarislys 
(huisinhoud) om die korrekte 

waarde te bepaal. Met die Knysna 
brande is bevind dat baie mense 
onderverseker was. Pas onderhoud 
op jou woning toe. Kies die mak-
simum perke by die verspreiding 
van brand en voldoen aan die 
vereistes van die Brandwet.

WAT DOEN JY IN JOU VRYE TYD?
Ek hou daarvan om met my 
Duitse Herdershond, Otto, te 
gaan stap, is lid van die plaaslike 
GPF (gemeenskapspolisiëringsfo-
rum) en ek ry patrollie.

FAMILIE?
My man is in 2007 in ’n motor-
ongeluk oorlede. Ek het ’n prag-
tige 12-jarige dogter, Zandri. My 
ma en broer Hennie help my 
ongelooflik baie.  

  AUBREY KRUGER

Ken jou Certisure Makelaar
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Safex Scenario’s
met Susari

SUSARI GELDENHUYS

RUBRIEK

1   Tegniese indikatore wat gebruik kan word 
om ‘n tendensommekeer te bepaal, is reeds in 

die vorige artikels bespreek.

INLEIDING
Suid-Afrikaanse graanpryse is 
be kend daarvoor om besonders 
volatiel te wees weens onsekerheid 
oor wat die toekoms mag inhou 
vir die graanmark. Toekomstige 
voorraadvlakke, invoere, hektare 
aangeplant en opbrengste is slegs 
’n paar van die faktore wat onse-
kerheid (en dus prysvolatiliteit) 
in die mark veroorsaak het. Die 
onlangse oorgang van die ou 
seisoen met lae voorraadvlakke 
na die nuwe seisoen met meer 
guns tige produksieverwagtinge, 
is ’n klinkklare bewys. Hierdie 
volatiele omstandighede bemoeilik 
goeie verskansings- en beleggings-
besluite vir alle markdeelnemers. 
Daar bestaan egter twee algemene 
hulpmiddels in die vorm van 
fundamentele analise en tegniese 
analise wat sal bydra tot ’n hoër 
waarskyn likheid van sukses wan-
neer so ’n besluit oorweeg word.

Fundamentele analise en die 
basis van tegniese analise is reeds 
in vorige artikels bespreek. Die 
vorige paar artikels het gefokus 
op die gebruik van verskeie 
instrumen te in tegniese analise om 
sodoende sekere besluite te kan 

neem. As ’n reël kan die meeste 
tegniese indikatore meer akkuraat 
geïnterpreteer word in samewer-
king met die interpretasie van ver-
handelingsvolumes en opebelang 
as indikatore. Die onderstaande 
artikel fokus op die gebruik van 
volume as tegniese instrument.

VOLUME
Volume word beskou as een van 
die oudste en mees gebruikte 
tegniese indikatore in moderne 
tegniese analise. Ten spyte van die 
eenvoud van die indikator, is volu-
me een van die beste instrumente 
om koop- en verkoopaktiwiteite 
in die mark vas te vang. Volume 
word gedefinieer as die hoeveel-
heid van ’n spesifieke finansiële 
instrument wat gedurende ’n 
spesifieke periode verhandel. Dus, 
dit toon die belangstelling van 
markdeelnemers aan oor ’n sekere 
tydsperiode. Daar bestaan hoof-
saaklik drie maniere om volume te 
interpreteer, naamlik sterkte van 
tendens, prysommekeer en uit-
breek van beduidende prysvlakke.

i) Sterkte van tendens
Wanneer pryse ’n primêre tendens 
vorm (hetsy afwaarts of opwaarts), 

word die sterkte van die ten-
dens gewoonlik bevestig deur ’n 
opwaartse tendens in volume. 
Dieselfde geld vir terugtrekkings 
binne die primêre tendens, waar 
volume geneig is om te daal en 
dus ’n voortsetting van die primêre 
tendens aandui. ’n Groter verskil 
in volumes gedurende die primêre 
tendens en terugtrekkings dui op 
’n sterker tendens. Die verhouding 
tussen ’n sterk afwaartse tendens 
en verhoogde volume word grafies 
voorgestel in Grafiek 1.

ii)  Prysommekeer
Weens verskeie redes (tegnies en 
fundamenteel), kan tendense nie 
vir onbeperkte periodes volgehou 
word nie. Die tydsberekening van 
’n ommekeer van ’n sterk tendens 
is wel belangrik, aangesien dit tot 
duur gevolge kan lei indien die 
ommekeer verkeerd geïdentifiseer 
word. Met behulp van volume 
(in samewerking met verskeie 
ander tegniese indikatore1) kan 
die ommekeer redelik akkuraat 
bepaal word. As ’n reël, sal volume 
sterk afneem aan die einde van 
’n bedui dende tendens soos wat 
markdeelnemers belangstelling 
verloor (ongeag die rede), waarna 
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Grafiek 1: Sterkte van Tendens

Grafiek 2: Prysommekeer

Grafiek 3: Uitbreek van Beduidende Prysvlakke

BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR.

RUBRIEK

volume sal toeneem waar ’n nuwe 
tendens sal vorm na die omme-
keer. Hierdie wisselwerking kan 
grafies voorgestel word in Grafiek 
2.

iii) Uitbreek van beduidende 
prysvlakke

Een van die grootste vrese vir 
markdeelnemers is die moont-
likheid van ’n vals uitbreek. Dit 

gebeur wanneer pryse deur ’n 
be duidende ondersteunings- of 
weerstandsvlak breek, maar weer 
terugkeer na die aanvanklike vlak-
ke. Hierdie risiko kan beperk word 
deur volume as ’n addisionele 
hulpmiddel te gebruik. Die norm 
is dat ’n drastiese verhoging in 
volume waargeneem word indien 
pryse deur ’n beduidende prysvlak 
breek. Die verhoogde volu mes 
verteenwoordig groter markdeel-
name, wat dien as bevestiging 
van die uitbreek. Grafiek 3 is ’n 
grafiese illustrasie van pryse wat 
deur ’n beduidende weerstandsvlak 
breek, waar groter volumes waar-
geneem word met die uitbreek. 

SLOT
Deur slegs ’n redelike begrip te 
hê van die bostaande inligting, 
is u reeds ’n stappie voor die res. 
Dit is voordelig om tegniese ana-
lise met fundamentele analise te 
kombineer om sodoende die beste 
moontlike besluit te kan neem, 
aangesien ’n breek deur ’n langer 
termyn ondersteunings- of weer-
standslyn gewoonlik gekoppel kan 
word aan fundamentele vraag- en 
aanbodfaktore wat verander. 
Tegniese prysgrafieke bied analiste 
die geleentheid om die verhouding 
tussen vraag en aanbod visueel 
voor te stel en kan moontlike 
veranderings in hierdie verhouding 
deur verskeie tegniese indikatore 
aangedui word. Met volume as 
basis, fokus die komende artikel 
op die gebruik van opebelang as 
tegniese instrument en die inter-
pretasie van wisselwerking tussen 
prys, volume en opbelang as ’n 
kombinasie.

Vir meer inligting of om kom-
peterende opsiepryse op ’n groot 
verskeidenheid kommoditeite te 
bekom, skakel gerus vir Susari 
Geldenhuys by 018 464 7430 of 
072 116 9999 of e-pos haar by 
Susari.Geldenhuys@senwes.co.za. 

BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR.

BRON: SAAMGESTEL DEUR OUTEUR.
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Grafiek 1. 'n Vergelyking tussen die JSE witmielieprys en die R/$-wisselkoers.

Grafiek 2. Die verwantskap tussen die JSE witmielieprys en die CBT 
geelmielieprys.
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Julie en Augustus 2017: 
Markverwikkelinge
THYS GROBBELAAR

GRAANMARKVOORUI TSIGTE

SENIOR GRAANANALIS, SENWES GRAINLINK

DIE DOEL VAN DIE ARTIKEL IS 

OM ’N BREË MARKOORSIG VAN 

DIE BELANGRIKSTE GRANE EN 

OLIESADE TE GEE, AANGESIEN 

DAAR ’N REDELIKE TYDSVER-

LOOP TUSSEN DIE SKRYF VAN 

DIE ARTIKEL EN DIE PUBLIKASIE 

DAARVAN IS.

Prysdrywers in die graan-  
en oliesademarkte
INTERNASIONALE  
BEÏNVLOEDINGSFAKTORE
Wisselkoersbewegings
Soos in vorige uitgawes reeds 
bespreek, het die rand/dollar wis-
selkoers, van al die veranderlikes 
wat op die kommoditeitspryse 
van Suid-Afrika inwerk, seker die 
grootste korrelasie. Die politieke 
verwikkelinge, veral op die finan-
siële terrein van Suid-Afrika, het 
die afgelope tyd die rand/dollar 
wisselkoers baie wipplank laat ry. 
Die volgende grafiek dui duide-
lik aan dat die Suid-Afrikaanse 
witmielieprys en die rand/dollar 
wisselkoers in redelike band loop. 
Met ’n verswakking van die rand/
dollar wisselkoers styg die Suid-
Afrikaanse mielieprys op die JSE. 
Die Suid-Afrikaanse kommod-
iteitpryse vorm op ’n vlak van 
die berekende invoerpariteit of 
uitvoerpariteit of tussen die twee 
vlakke, afhangend van wat die 
situasie met betrekking tot die 
berekende oordragvoorraad van 
die betrokke kommoditeit is. Sou 

die kommoditeit se prys stabili-
seer op die relevante pariteitsprys, 
afhangend van die berekende 
oordragvoorraadvlak, speel die 
wisselkoers die grootste rol in die 
verdere prysvormingsproses.

Die tendens kan duidelik uit 
die volgende grafiek afgelei word.

Alle oë is altyd op die prys-
beweging van die Amerikaanse 

geelmielies op CBOT. Die prys-
beweging van die witmielies op 
die JSE en geelmielies op die CBT 
word op dieselfde grafiek aangedui 
sedert April 2016. Dit is duidelik 
dat daar nie ’n sterk verband tus-
sen die twee kommoditeitspryse 
is nie. Die Amerikaanse geel-
mielieprys styg redelik konstant 
sedert September 2016 terwyl die 

Artikel geskryf 7 Julie 2017
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Grafiek 3. Berekende oordrag voorraad witmielies in Suid-Afrika.

wat etanolproduseerders maak, 
uiters klein. Die netto marge is 
tans tussen $0,02 en $0,18 per 
gallon etanol wat hulle produseer. 
Dit beteken dat die Amerikaanse 
geelmielieprys nie veel ondersteu-
ning van die heersende ruolieprys 
kry nie.

Prysdrywers in die plaaslike  
graan- en oliesademarkte
Daar is redelike kommer oor 
die kanse dat Suid-Afrika ’n 
wesenlike deel van sy berekende 
witmielieoorskot sal kan uitvoer. 
Uitvoermoontlikhede vir wit-
mielies blyk op hierdie stadium 
redelik beperk te wees. Volgens die 
National Agricultural Marketing 
Council (NAMC) word bereken 
dat daar ’n oordragvoorraad 
van 2,2 miljoen ton witmielies 
teen die einde van die 2017/18 
bemarkings jaar gaan wees. 
Weerkundiges voorspel ’n neutrale 
fase van die ENSO-verskynsel, 
wat gewoonlik met goeie graanop-
brengste geassosieer word. Die 
tergende vraag oor wat die toe-
koms inhou - gaan ons volgende 
jaar weer ’n surplus produseer en 
vir hoe lank gaan ons rondom die 
berekende uitvoerpariteit beweeg?

Die berekende oordragvoorraad 
van geelmielies, soos bereken deur 
die NAMC, blyk nie so proble-
maties te wees nie. Uitvoere van 
Suidoos-Asië het begin en verskeie 
markdeelnemers is redelik positief 
dat ons die geelmielieoordragvoor-
raad redelik binne perke kan 
hou. Dit is ook die rede waarom 
geel mielies by die R110 per ton 
duurder as witmielies is. Daar 
is wel ’n redelike skuif in die 
verbruik van witmielies deur die 
veebedryf te bespeur. Hier is die 
tergende vraag hoe lank ons rond-
om die berekende uitvoerpariteit 
gaan verhandel.

JSE witmielieprys konstant daal 
vir die dienooreenstemmende 
periode. Op hierdie stadium kry 
die Suid-Afrikaanse mielieprys 
nie veel ondersteuning van die 
Amerikaanse mielieprys nie.

Internasionale  
kommoditeitspryse
Die Amerikaners is redelik 
bekommerd wat hulle mielie-, 
sojaboon- en lentekoringopbrengs-
vooruitsigte aanbetref. Dit is rede-
lik droog en verskeie markdeel-
nemers voorsien laer opbrengste, 
wat die pryse van die betrokke 
kommoditeite laat styg.

Die internasionale mieliepro-
duksie en -verbruik neem konstant 
toe, veral sedert die jare 2000. 
Die berekende oordragvoorraad 
as persentasie van verbruik het 
redelik gedaal die afgelope twee 
bemarkingsjare. Dit ondersteun 
die internasionale prys wel tot ’n 
mate. Daar is redelik groot kolle 
in die Amerikaanse mielieproduk-
siegebied wat redelik droog is, wat 
die prys die afgelope paar dae sterk 
ondersteun het. Alhoewel die VSA 

redelike matige klimaat ervaar, 
speel klimaat ’n groot rol in hulle 
prysvormingsproses.

Die wêreld sojaboonoordrag-
voorraad as persentasie van ver-
bruik staan tans op 26,7%, terwyl 
die wêreld koringoordragvoorraad 
as persentasie van verbruik op 
35,5% staan. Dit is relatief hoë 
oordragvoorrade wat die pryse 
tot ’n mate onder druk plaas. Die 
volgende grafiek dui die nuutste 
produksie-, verbruiks- en oor-
dragvoorraadverwagting van die 
VSA aan.

Energiepryse
Soos bekend gebruik die Ameri-
kaners ongeveer 35% van hulle 
totale mielieoes om etanol te pro-
duseer. Die verbruik van mielies 
vir etanolproduksie maak 44% 
van hulle plaaslike verbruik uit. 
Die ruolieprys verkeer tans op 
redelike lae vlakke met Brent ru - 
olie wat gedurende Junie 2017 by 
$43 per vat gedraai het. Teen die 
huidige internasionale ruolieprys 
en mielieprys wat op CBOT 
verhandel, is die netto marge 
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Grafiek 5. Die kontant sonneblom- en sojaboonprys op die JSE met die afgeleide 
pryse van beide kommoditeite (Graan SA).

Grafiek 4. Die Desember 2017 koringprysbeweging op die JSE.

WINTERGRANE: KORING
Die koringprys vir veral die verder 
maande, naamlik Desember 2017, 
het drasties gedaal op die JSE. Die 
verandering in die berekening van 
die koringinvoertarief en die sty-
ging in die internasionale koring-
prys is van die hoofredes. Die 
verwagting is dat die koringtarief 
verder kan daal soos wat die inter-
nasionale prys van koring styg. 
Vir die volledige uiteensetting van 
die berekening van die koringin-
voertarief, kan die Sagis-webblad 
besoek word.

Een van die veranderlikes in 
die berekening is die Amerikaanse 
harde winterkoring-uitvoerkwo-
tasie aan die Golf. As gevolg 
van droë toestande oor verskeie 
koringproduserende dele in die 
wêreld, styg die Golf uitvoerkwo-
tasie van Amerikaanse Harde 
WinterKoring (HRW) prys. Hoe 
hoër die HRW Golf uitvoerkwo-
tasie, hoe laer die berekende 
invoertarief van koring na Suid-
Afrika. Wat egter hartseer is, is dat 
alhoewel die berekening van die 
koringinvoertarief op Amerikaanse 
GRW gebaseer word, word 
meestal goedkoper Swartsee en 
Europese Unie koring ingevoer.

Oliesade kompleks:

SONNEBLOM EN SOJABONE
Die verloop van die sonneblom- 
en sojaboonkontantprys word in 
die volgende grafiek geïllustreer. 
Beide die sonneblom- en soja-
boonprys verhandel onder die 
berekende afgeleide invoerpariteit 
van die twee kommoditeite. Die 
twee kommoditeite se prys daal 
gewoonlik baie sterk gedurende 
die stroopproses. Produsente is 
geneig om die twee kommoditeite 
redelik vinnig te verkoop soos 
hulle stroop en die prys daal om 
dié rede. Volgens die NAMC is 

daar genoeg van die twee kom-
moditeite geproduseer hierdie 
seisoen en hoef daar nie ingevoer 
te word nie. Volgens die NAMC 
se berekeninge moet daar selfs 
ongeveer 30 000 ton sojabone 
uitgevoer word. Die verswakking 
van die rand en die styging in 
die internasionale sojaboonprys 
het ook die JSE-pryse van die 
twee kommoditeite ondersteun. 
Volgens Graan SA se berekeninge 
vorm die sonneblom- en soja-
boonprys op die vlak van die bere-
kende uitvoerpariteit, Randfontein 
lewering. Die verwagting is dat die 
prys op die vlak van die berekende 
uitvoerpariteit en later nader aan 
die berekende afgeleide invoer-
pariteit kan beweeg. Daar is tans 
nie ’n rede vir ’n verwerker om op 

groot voorrade te sit nie. Dit plaas 
druk op die pryse.

Die produsent moet ook in die 
geval van die oliesade in kontak 
bly met sy graanbemarkingsad-
viseur.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING:
Die groot somergraanoes in Suid-
Afrika het groot oordragvoorrade 
in die geval van mielies tot gevolg. 
Die mielieprys het gedaal tot die 
berekende uitvoerpariteit. Alle oë 
is op uitvoere gerig om die groot 
oordragvoorraad weg te werk. 
Ten opsigte van witmielies is daar 
’n redelike bekommernis of ons 
wesenlike uitvoere sal kan realiseer. 
Kontak jou plaaslike graanverkry-
ger om jou by te staan met die 
graanbemarkingsproses. 
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 THYS GROBBELAAR
 SENIOR GRAANANALIS, SENWES 

GRAINLINK

Wat is ons te wagte 
die komende seisoen?

HISTORIESE VERLOOP  
VAN DIE SEISOEN 
Die somerseisoen word jaarliks 
ingedeel as die periode vanaf  
1 Julie tot 30 Junie die opvolgen-
de jaar. So het die 2016/17 somer-
seisoen wat reënval aanbetref, 
teen die einde van Junie 2017 ten 
einde geloop. Die seisoen was ook 
wat reënval aanbetref ’n welkome 
verligting na die twee uiters droë 
seisoene wat dit voorafgegaan het. 
Dit het betreklik eweredig oor 
die somerreënvalgebied gereën. 
Daar was werklik nie gebiede wat 
uiterste droogtes in die somerreën-
valgebied ondervind het nie. Die 
langtermyn gemiddelde reënval 
vir die sentrale somerreënvalge-
bied is in die omgewing van 590 
millimeter terwyl ’n gemiddeld 
van ongeveer 740 mm reën die 
afgelope seisoen ontvang is. Suid-
Afrika stuur ook op die grootste 
mielie- en sojaboonoes in die 
ge skiedenis af.

Die meegaande kaart dui die 
afgelope seisoen se reënval as 
persentasie van die langtermyn-
reënval aan. Veral die oostelike 
gedeeltes van die tradisionele 
Senwes gebied het heelwat meer 
reën as die langtermyngemiddeld 
ontvang. Die gebied rondom 
Bloemfontein het weer minder 
as die langtermyngemiddeld ont-
vang.

DIE KUMULATIEWE REËNVAL VIR DIE PERIODE 1 JULIE 2016 TOT 31 MEI 2017 AS 
% VAN DIE LANGTERMYN REËNVAL

Grafiek 1. 'n Vergelyking tussen die gemiddelde reënval van die 2015/16, die 
2016/17, asook die langtermyn reënval vir die Senwes-gebied.

Grafiek 1 dui die langtermyn-
gemiddeld, die uiters droë 
2015/16 seisoen, asook die afge-
lope seisoen se reënvalverspreiding 
aan. Die uitermatige hoë reënval 
vir Februarie was net betyds om 

die someroes te red. Dit het wel 
in die westelike gedeeltes van die 
somerreënvalgebied minder as in 
die oostelike gebiede gereën.

Die kaart van die Suid-Afri-
kaanse Weerburo dui duidelik aan 

DRUPPELS OP DIE DAK



SENWES Scenario  • AUG/SEP 2017  47   

••••••••••••••••••••••••••DRUPPELS OP DIE DAK

dat die Wes-Kaap en gedeeltes 
van die Oos-Kaap die afgelope 
twaalf maande uiters min reën 
ontvang het. Die grootste deel van 
Suid-Afrika se somerreënvalgebied 
het heelwat meer as die langter-
myn seisoenale reën ontvang. 
Oorspronklik was ’n sterk tipe 
La Niña-seisoen voorspel, maar 
’n swak tipe La Niña-stelsel het 
gerealiseer.  

DIE STAND VAN DIE INDIKATORE  
VIR DIE 2017/2018 SEISOEN 
Die tergende vraag tans is hoe 
die vooruitsigte vir die komende 
seisoen lyk. Reeds vanaf die begin 
van April 2017 is ’n sterk El 
Niño-tipe seisoen, wat gewoon-
lik geassosieer word met onder 
gemiddelde reën en baie hoë 
temperature, voorspel. Dit lei 
gewoonlik tot swak gewasprestasie 
en swak weidingstoestande. Die 
International Research Institute 
for Climate and Society van die 
Columbia-universiteit se voorspel-
ling, wat gegrond is op verskeie 
voorspellingsmodelle, voorspel dat 
’n ENSO-neutrale fase die mees 
waarskynlike klimaatstoestand is 
wat ons die komende seisoen kan 
ervaar. Dit het vrese vir nog ’n 

om in die NINO 3-4 gebied 
te styg. Ons sal hier ook moet 
wag om te sien wat gebeur. Teen 
September 2017 behoort mens ’n 
baie beter idee te hê. Die meeste 
voorspellingsmodelle dui aan dat 
die seetemperatuur in die NINO 
3-4 gebied nie wesenlik gaan ver-
warm nie.

Die Suid-Afrikaanse Weerburo 
dui in hul nuutste Seasonal 
Climate Watch aan dat die reënval 
effens bo gemiddeld sal wees vir 
die periode Augustus tot Oktober 
2017. Die vorige twee voorspel-
lings was dat ons bo-gemiddelde 
reënval kan verwag, wat toe nie 
gerealiseer het nie. Die volgende 
kaart dui die streke aan waar  
bo-gemiddelde reënval verwag 
word. Wat verblydend is, is dat 
dit lyk of die droë Wes-Kaap meer 
reën kan verwag.

OPSOMMING EN GEVOLGTREKKING
Vrese is redelik besweer die afge-
lope paar weke dat die voorspel-
ling van nog ’n El Niño-siklus 
verander het na ’n meer neutrale 
siklus. Die vorige twee droogtes 
het mens en dier uitgemergel. Ons 
hoop dat die komende seisoen 
voorspoedig sal verloop. 

droogte tot ’n mate besweer.
Die Australiese regering se 

Bureau of Meteorology, wat baie 
navorsing doen op die El Niño/
La Niña verskynsels, dui die status 
van die episodes as “ inactive” 
aan, soos uitgebeeld in meegaande 
diagram. ’n Mens moet ten minste 
nog 4 maande wag om seker te 
maak in watter rigting die seisoen 
verloop in terme van El Niño en 
La Niña-status. ’n Neutrale of 
onaktiewe ENSO-tipe seisoen het 
gewoonlik redelike goeie klimaats-
toestande oor die somerreënvalge-
bied tot gevolg.

Die SOI word bereken op 
grond van die lugdrukverskille tus-
sen Darwin in Australië en Tahiti 
in die Stille Oseaan en is een van 
die indikators wat ook ernstig na 
gekyk word. Die indeks gee ’n 
aanduiding of die seetemperature 
in die NINO 3-4 gebied gaan styg 
of daal. Dit speel weer ’n groot 
rol in die ontwikkeling van ’n El 
Niño of La Niña- tipe siklus. Die 
SOI was vir ’n geruime tyd redelik 
neutraal, maar het die afgelope 
maand na negatief verander. Tyd 
sal egter leer oor die rigting waarin 
die SOI gaan beweeg.

Die seetemperature is wel besig 



Koop kwaliteit, koop 
Grasland Kalk
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JAN-LODEWYK SERFONTEIN

Jagomgewings

Komende week is ek op 
pad Bosveld toe. Ons 

is bevoor reg om in Suid-Afrika 
soveel geleenthede te hê waar 
ons in ’n verskeidenheid van 
omgewings kan jag. Ook kan ons 
verskillende soorte en groottes 
wild jag. Wat beteken dit vir ons 
jagvoorbereiding? Wat moet ek 
verander om volgende week beter 
te kan jag?

In die Kalahari het ons inge-
stel om op 200 m in die kol te 
skiet. Ons sou lang skote skiet 
wat nie maklik gaan wees nie en 
daarom het ons op harde koeëls 
besluit om lyfskote mee te skiet. 
Gewoonlik sal die Bosveld vir my 
naby skote bied, waar ek moontlik 
’n kopskoot of twee kan aftrek. 
Ideaal sal wees dat ek sagte punte 
gebruik vir kopskote. Natuurlik 
sal ek my instelafstand ook moet 
verander vir die naby skote. ’n 
Paar skote op die skietbaan oor ’n 
stok sal ook help met komende 

week se jag.

Hoekom al die veranderings en 
beplanning as ek net van omge-
wing verander?

Harde koeëls vir lyfskote help om 
goed te penetreer en om vleis-
skade te beperk. Hulle penetreer 
reguit, al is dit nadat been getref 
is. Hulle breek nie op nie en sorg 
dat jy binne in die bok se borskas 
inkom en daar skade aan die 
organe veroor saak. Maar indien jy 
met hulle ’n kopskoot skiet, kan 
hulle so goed penetreer dat hulle 
die brein mis. Skiet jy met sagte 
koeëls wat goed opbreek, behoort 
’n paar dele af te breek en die 
brein te tref. 

Die nadeel van ’n sagte koeël 
vir ’n lyfskoot is ook waar. Die 
afgelope naweek het ’n jagmaat sy 
springbok op die lyf geskiet met ’n 
sagte koeël. Dit het deur die bok 
getrek en goeie skade aan die bok 
se organe veroor saak. Die lewer en 
hart is getref en bloedverlies het 
gesorg dat die bok op ’n vinnige 
en etiese manier doodgemaak is. 
Met afslagtyd was dit duidelik 
wat met die sagte koeëls gebeur 
na impak. Daar was ’n duidelike 
groot gat waar die koeël uit is, 
asook 5 ander klein gaatjies waar 
die afgebreekte dele van die koeël 
uit is. Op ’n groter bok is dit die 
dele wat in die oorkantste blad 
vasslaan en baie bloeding tot 
gevolg het. Ongelukkig veroorsaak 
dit ook baie vleisskade. ’n Harde 
koeël sou dalk dieselfde vinnige 
doodskoot in hierdie geval tot 
gevolg gehad het, maar met mind-
er skade aan die karkas.

Net soos met die sagte koeël se 
eienskappe, het ons ook gesien 
wat die uitwerking van ’n harde 
koeël kan wees as hy ’n dier tref. 
’n Nekskoot op ’n volstruis met 
’n harde koeël het slegs die gorrel 
getref en geen ander skade gemaak 
wat die dier se lewe kon neem nie. 
Dit was ’n raakskoot, maar nie 
dodelik nie en ’n sagte koeël sou 
in hierdie situasie ’n beter uitkoms 
gehad het. ’n Goeie raak kopskoot 
op ’n gemsbok met dieselfde 
harde koeëls was ’n onmiddellike 
doodskoot.

Dit bring maar net weer die ver-
skillende vrae en opinies rondom 
sagte en harde jagkoeëls na vore:

Indien die skote met omgekeerde 
gewere geskiet was, sou die uitslag 
beter gewees het? Is die minder 
vleisskade so belangrik dat jy 
verkieslik nie met ’n sagte koeël 
lyfskote kan skiet nie? Sou die 
sagte koeël so opgebreek het dat 
die volstuis net daar neergeval het? 
Gaan al die skote in die Bosveld 
naby kopskote wees? Wat as die 
bok so staan dat jy slegs ’n skoot 
op sy lyf kan skiet? 

Na alles is ’n jag sekerlik nie ’n 
situasie wat ons perfek kan beplan 
nie. Wat is dan die beste koeël 
vir die spesifieke jag waarop jy 
gaan? Daar is sekerlik nie net een 
maklike antwoord wat alles in 
ag neem nie. Beplan jou jag, ken 
jou geweer en wees seker van jou 
trajek. ’n Skoot wat 100% reg tref, 
sal ’n doodskoot wees, of dit ’n 
sagte of harde koeël is. 

TERWYL EK DIE SON 

SIEN OPKOM OOR DIE 

KAMEELDORINGS IN DIE 

KALAHARI, DINK EK TERUG 

AAN DIE NAWEEK SE JAG.  

IN ALLE OPSIGTE WAS DIT 

‘N SUKSESVOLLE NAWEEK, 

MAAR KON ONS NOG 

BETER GEJAG HET?
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Storting  – ’n wêreldwye 
probleem met ’n impak op Suid-Afrika

 FRANCOIS BAIRD
 GEREDIGEER DEUR AUBREY KRUGER

DIE PRAKTYK VAN “STORTING” HET ’N IMPAK OP SA SE 

GRAANPRODUSENTE MET DIE HOENDERBEDRYF WAT DIE 

GROOTSTE KOMPONENT VAN ONS LANDBOUSEKTOR IS. 

SCENARIO HET MET FRANCOIS BAIRD, STIGTER VAN DIE 

FAIRPLAY TEEN-STORTINGSBEWEGING, GEPRAAT OOR 

STORTING EN DIE IMPLIKASIES DAARVAN.

Die bedreiging vir die SA 
hoenderbedryf weens 

grootskaalse hoenderinvoere (of 
storting), het ’n nadelige praktyk 
wat lande regoor die wêreld affek-
teer, op die tafel geplaas. 

Storting is ’n praktyk wat hoen-
derprodusente uit besigheid kan 
dwing. Buitelandse produsente 
verkoop surplus laer as kosprys, 
of laer as ‘normale prys’. Dit word 
dan hier verkoop teen reuse winste 
maar verhoed dat plaaslike pro-
dusente hul insetkoste verhaal. 

Die plaaslike bedryf word 
geërodeer. Klein produsente gaan 
uit besigheid, groter bedrywe ver-
laag produksie en herstruktureer. 
Wanneer die bedryf ineenstort 
beheer invoerders die mark en kan 
hulle effektief vra wat hulle wil. 

Duisende poste het reeds ver-
lore gegaan en duisende meer sal 
volg as storting voortduur. Met 
een van die hoogste werkloosheid-
syfers ter wêreld, veroorsaak 
stortingsinvoere ellende en plaas 
voedsel sekuriteit en nasionale 
sekuriteit op risiko.

Staal, tekstiel en suiker is nog 
produkte wat in kwesbare lande 
gestort word. Die EU het pas die 
storting van staal uit China gestop 
en die Verenigde State tree op teen 

suiker wat deur Meksiko gestort 
word.

Storting is onregverdige 
mededinging. Die SA pluim-
veebedryf is, volgens ’n onafhank-
like opname, baie meer effektief 
as die EU, maar kan nie met die 
storting van EU hoenderporsies 
kompeteer nie weens regeringsub-
sidies van pluimveebedrywe en 
landbou-insetkoste in EU-lande.

Storting oortree die reëls van 
die Wêreld Handelsorganisasie 
(WHO). Optrede daarteen is ont-
werp om die bedrywe te beskerm. 
In SA is nog geen werklike optre-
de geloods. Die land is geteiken 
omdat sy grense oopgehou word, 
terwyl ander lande hul grense 
gesluit het. Sekere tariefverhogings 
is toegestaan, maar dit is nie goed 
genoeg nie. Verdere verhogings is 
versoek en besluite word binne-
kort verwag.

Die verlies van 1 350 werks-
geleenthede in Kwazulu-Natal 
het protes tot gevolg gehad, wat 
die aandag opnuut op storting 
van hoendervleis geplaas het. Die 
regering, die pluimveebedryf en 
vakbonde vorm saam ’n taakspan 
wat verdere optrede voorstel om 
werksgeleenthede te beskerm.

Voëlgriep in Europa het 
hoenderuitvoere tydelik gestaak, 
maar storting sal hervat word 
sodra die uitvoerverbod gelig 

word. Suid-Afrikaanse produksie 
is beperk deur twee geïsoleerde 
uitbrake van voëlgriep. ’n Uitbraak 
in Junie in Zimbabwe is gevolg 
deur die in Suid-Afrika. Dit was 
die eerste onder pluimvee in SA, 
terwyl die voriges beperk was tot 
volstruise.

’n Verklaring deur G20-lande 
het die reg van lande erken om 
“wettige handelsbeskermingsinstru-
mente” teen onregverdige handels-
praktyke te implementeer. Minder 
welkom is dat daar geen teken is 
dat die EU - die bron van 80% 
van die hoenderporsies wat in SA 
gestort word - beoog om ag te 
slaan op dié waarskuwing in sy eie 
Sustainability Impact Assessment 
of its Economic Partnership 
Agreements met lande in Afrika en 
elders.

Die verslag dui aan dat 
EU-uitvoere “skade kan aanrig aan 
binnelandse produksie sowel as die 
bestaan en voedselsekuriteit van 
landelike bevolkings”.

Die pluimveebedryf is die 
grootste komponent van ons 
landbousektor, met ’n 18% bydrae 
tot die landbou BBP in 2016 en 
39% van die veeprodukte bruto 
waarde. Die bedryf verskaf werk 
aan 110 000 mense. As dit in duie 
stort, sal ’n verdere 20 000 werks-
geleenthede in die graanbedryf 
geaffekteer word - pluimveepro-
dusente koop amper 50% van SA 
se mielies en amper alle sojabone. 
Storting moet gestop word.

Slegs die regering kan tariewe 
implementeer en beperkings plaas. 
Hoewel bedrywe nie sodanige 
ak sies kan neem nie, kan hulle wel 
die veldtog teen storting onder-
steun. Vir verdere inligting, besoek 
www.fairplaymovement.org. 
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Wie kan jy vertrou? 
Wees aanlyn-slim!  
JENNY MATHEWS

TOEKOMSFOKUS

EK HET LESERS ONLANGS 

AANGEMOEDIG OM MEER 

TE LEER OOR TEGNOLOGIE 

AS 'N WERKTUIG VIR 

BESIGHEID, MAAR OOK 

OM SEKER TE MAAK DAT 

DIE WERKTUIG HULLE 

NIE OP DIE OU END 

BEHEER NIE! DIT WORD 

TOENEMEND BELANGRIK 

OM JOUSELF INGELIG 

TE HOU OOR DIE VLOEI 

VAN INLIGTING TUSSEN 

ONSSELF EN SOSIALE 

MEDIA. AAN DIE ANDER 

KANT MOET ONS WYS 

WEES MET BETREKKING 

TOT WAT ONS OP 

SOSIALE MEDIA PLAAS 

EN VERSIGTIG WEES OOR 

DIE INLIGTING EN BEELDE 

WAT ONS TOT ONS BREIN 

TOELAAT.  SELFS MEER 

BELANGRIK, ONS MOET 

ALLES WAT ONS LEES EERS 

VERIFIEER VOORDAT ONS 

DIT GLO!

Daniel J. Levitin sê: “What looks 
like (and reads like) the truth may 
be riddled with lies if you look more 
closely.” VALS INLIGTING is 
volop en het dramaties toegeneem! 

Algemene strategieë om vals 
inligting openlik te versteek is die 
volgende:

• Versteek leuens tussen ’n 
paar waarhede - ’n effektiewe 
tegniek is om ’n klomp veri-
fieerbare feite te noem en een 
of twee onwaarhede daarby te 
voeg.

• Webbladmaskerades - baie 
webtuistes is vals, gebruik mis-
leidende name en gee voor om 
te wees wat hulle nie is nie. As 
’n webtuiste vir jou verdag lyk, 
soek totdat jy kan sien wie die 
eienaar van die webtuiste is. 
Soek op Google na wie almal 
met die blad gekoppel is.

• Syfers word buite konteks 
gekwoteer - op hierdie wyse 
kan die verkeerde indruk mak-
lik geskep word. Suiwer sen-
sasie!

• Stellings word gebaseer op 
vals bronne - Gewetenlose 
skrywers maak daarop staat dat 
die meeste mense nie voetnotas 
lees of aanhalings nagaan nie. 
Wanneer ’n produk te goed 
klink om waar te wees, soek 
verder.

MEDIAGELETTERDHEID
In ’n wêreld waar enigiemand 

VALS NUUS

My WhatsApp was van-
dag oorvol met die 

boodskap “Laat weet alle kontakte 
in jou boodskaplys om nie Jayden 
K. Smit as kontak te aanvaar nie, 
hy is ’n netwerkvandaal - hy gaan 
in jou rekenaar indring!!!  ” Ek het 
onmiddellik die feite nagegaan 
op www.snopes.com, die inter-
net verwysings bron vir legendes, 
gerugte en vals inligting (probeer 
dit - dit help). Dit was ’n vals 
gerug! Ek het agtergekom dat daar 
verskeie soortgelyke gerugte is: 
‘Die aanvaarding van ’n Facebook 
vriendskapsversoek vanaf ’n vreem-
deling sal nie toegang aan netwerk-
vandale verleen tot jou rekenaar en 
aanlynrekeninge nie.’ 

Nog ’n gerug op Facebook was 
dat die Minister van Basiese 
Onderwys, Angie Motshekga, 
kinders waarsku om nie te veel te 
lees nie, aangesien dit breinkan-
ker kan veroorsaak. Dit is maklik 
om sulke nuus te lees, op share 
te klik en op die wyse vals nuus 
te versprei. Die waarheid is dat 
Motshekga passievol is oor lees en 
’n veldtog genaamd Lees om te Lei 
geloods het. Laat dit ’n les wees 
om nooit inligting aan te stuur 
wat ons nie eers geverifieer het nie. 

Ons het nog nooit vantevore 
soveel inligting tot ons beskikking 
gehad nie en of hierdie vloed van 
inligting sal help om ons slimmer 
en meer ingelig te maak of meer 
oningelig en bekrompte, hang van 
onsself af. Neuro-wetenskaplike 



SENWES Scenario  • AUG/SEP 2017  53   

••••••••••••••••••••••••••TOEKOMSFOKUS

enige ‘nuus’ enige tyd die wêreld 
in kan stuur, moet ons ons eie 
vlak van mediageletterdheid 
ontwikkel om te voorkom dat 
ons maklik ’n slagoffer word. 
Verbeter jou aanlynkennis deur 
die volgende riglyne deur joer-
nalis Laure McClure oor hoe om 
werklike nuus van vals nuus te 
onderskei:
• Wie is die skrywer? - Soek 

altyd vir ’n joernalis se naam. 
Doen navorsing oor die per-
soon en of hy/sy ’n reputasie 
het om die waarheid te publi-
seer.

• Wat is die feite? - Werklike 
nuus sal verskeie primêre 
bronne aandui wanneer 'n kon-
troversiële saak bespreek word. 
’n Vals nuuswerf sal vals bronne 
gebruik. Indien jy twyfel, soek 
verder. Feite kan geverifeer 
word.

• Wanneer is dit gepubliseer? 
- Kyk na die publikasiedatum. 
As dit belangrike nuwe nuus is, 
wees ekstra versigtig.

• Waar is dit gepubliseer?  
- Werklike nuus word deur 
betroubare mediabronne 
gepubliseer, wat ’n sterk rekord 
het met betrekking tot die pub-
likasie van feite. 

• Hoe laat dit jou voel? - Vals 
nuus of propaganda is bedoel 
om sterk emosies te ontketen. 
As jy verskriklik kwaad word, 

wag ’n bietjie en haal diep 
asem. Kyk dan op ander nuus-
blaaie en besluit of dit waar of 
vals is. Moenie alles glo wat jy 
lees nie. Logiese denke kan met 
niks vervang word nie. 

WEES BEWUS DAARVAN DAT JOU 
SOSIALE MEDIATEENWOORDIGHEID 
MENSE BEÏNVLOED  
Jou aan-lyn reputasie  
Toe ons onderhoude gevoer het 
met potensiële nuwe huurders 
vir ’n meenthuis, was dit maklik 
genoeg om ’n naam op Facebook 
in te tik om ’n idee te kry van die 
huurder se geskiktheid al dan nie! 
Die persoon wat foto na foto op 
Facebook laai wat wys hoe hy wild 
partytjie hou... wel, hy is vinnig 
van die lys af verwyder! 

Ken jy iemand wat werk soek? 
Maatskappye wat nuwe werkne-
mers wil aanstel, doen ook hul 
navorsing. Dit beteken waarskyn-
lik dat hulle ook loer na sosiale 
media rekeninge. Hulle kry ’n 
redelike goeie idee van ’n aan-
soeker anders as dit wat in sy 
netjiese CV vervat is - en dit is 
heeltemal wettig om dit te doen. 
So, as jy weet van iemand wat 
werk soek, raai hom aan om eers 
’n bietjie sosiale media opruiming 
te doen om sodoende sy aanlyn-
beeld te verbeter!

FACEBOOK-WENKE
As jy ongewenste items op jou 

Facebook-blad kry, hoef jy nie 
hulpeloos te voel nie. Jy kan dit 
wat daar verskyn, bestuur. In die 
boonste, regterkantste hoek sal jy 
’n pyltjie vind  V. Klik daarop 
en die volgende lys sal verskyn: 
Save link, Hide post, Unfollow, 
Report this post en Turn on/off 
notifications for this post.  

• As jy later na die item wil ver-
wys, klik op ‘save link’ en dit 
sal onder dié opskrif gaan lê. 

• Om ’n item te verwyder, klik 
op, ‘Hide post’. 

• As jy belang stel in ’n gesprek, 
klik op ‘Turn on notifications 
for this post’ en die gesprek sal 
op news verskyn. 

• As ’n item aanstoot gee, is dit 
die moeite werd om dit te rap-
porteer - die Facebook admin-
istrateurs sal daarop reageer. 

MOENIE ’N SLAGOFFER WEES NIE: 
KRITIESE DENKVAARDIGHEDE
Roxanne Bailey, lektrise by 
NWU, sê kritiese denkvermoë is 
’n belangrike lewensvaardigheid. 
Onderwys moet ten doel hê om 
dit te bevorder aangesien ons in 
’n era leef waarin individue daag-
liks gekonfronteer word deur 'n 
massa inligting en ons moet kan 
onderskei tussen waarhede en 
leuens. Ons het almal ’n verant-
woordelikheid om ons hoër-orde 
denkvermoë te ontwikkel. Dit is 
’n uitdaging, maar nie onmoontlik 
nie, veral as ons die keuse maak 
om onsself teen vals inligting te 
beskerm. Net soos wat inligting 
beskikbaar is deur die aanraking 
van ’n vinger, so is die verifiëring 
van die inligting ook beskikbaar. 
Ten slotte, bespreek hierdie saak 
ook met jul kinders. Hulle het 
selfs meer te doen met aanlyn 
‘nuus’ as jy en dit is nodig dat 
hulle moet leer om altyd die 
geloofwaardigheid van dit wat 
hulle aanlyn lees, na te gaan! 
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#hartelusFees na

plaasop
Hoogtepunte sluit in:

MUSIEK:
Laurika Rauch en Loki Rothman: 

Musiekmania: Musiekmakers Laurika en 
Loki gooi stem en kitaar bymekaar 

vir ‘n musikale makietie.

Afri-Frans Reüniekonsert is 
terug vir ‘n nostalgiese musiek 
karnaval met Myra Maud, 
Mathys Roets en Anna Davel in 
hierdie eenmalige vertoning.

Dis klassiek wat klop wanneeer 
vier paar hande onder leiding van 

Charl du Plessis en klassieke trawante in 40 
Vingers in ‘n geveg van vingers en elmboë, 
nuwe verwerkings van gewilde, gunsteling 
klassieke, pop, jazz en rockmusiek uitbasuin 
in ’n feestelike fanfare.

Dit is soos dit is: Drie 
van die Bestes met ‘n 
sakvol nostalgiese 
droommusiek en drie 
musikale musketiers 
Mathys Roets, Kevin 
Leo en Danie Niehaus.

DRAMA
Manne: Alles is snaaks tot 
iemand seerkry, dan is dit nie meer snaaks 
nie…maar skreeusnaaks. Vier kamerade 
herenig vir ‘n jagnaweek. Met ratelende 
geraamtes in die kas, stap vyf manne die 
boendoes binne, net vier keer terug… Met 
o.a. Chris Vorster, Hennie Jacobs en Hannes 
Brummer. 

Melk en Vleis: Meesterregisseur Marthinus 
Basson hou die leisels van die kleindorpse 
storie wat vertel van ‘n sterk vrou wat haar 

onafhanklikheid prys gee as sy 
haar hart gee aan ‘n sjarmante 
jong boer. Met o.a. Ilse Roos en 
Paul du Toit.

Pa, maak vir my ‘n vlieër Pa is ‘n 
huldeblyk aan skrywer Chris Barnard 
in die verhaal van skuld, liefde en 
verwyt. As drome versplinter, word drome 
ooit weer geheel? Met Sandra Prinsloo, 
Waldemar Schultz en Wilhelm van der Walt.

Pieter-Dirk Uys praat padlangs in 
Weerklank van ‘n Wanklank 
as hy die padwysers wat die 
verloop van sy lewe bepaal 
het, uitwys - soos altyd met 
‘n skalkse lag en ‘n skelm 
traantjie.

Diva Sandra Prinsloo weet 
hoe om harte te frommel in 
haar nuwe eenvrouvertoning, 
Moedertaal.

KOMEDIE:
Koöperasiestories is volksbesit met 
armsvol nostalgie en lekker lag. Met o.a. 
Marion Holm, Chris van Niekerk, Margit 
Meyer-Rödenbeck. 2017 se topverkoper 
landswyd.

Met Toetse skyn geliefde getroudes 
Elize Cawood en Wilson Dunster die 
lig op die euwels van mediese fondse, 
hospitaalplanne en toetse op jou oudag. 
Dis seer ja, maar lekker seer.

En vir die manne:
Gesprekkereeks:  Hierdie jaar is daar ‘n 
groter aanbod met ‘n spesifieke fokus op 
aktuele, sake- en landbougesprekke 
wat aangebied word by die 
Potchefstroomse Besigheidskool.

Die feesterrein beloof om ‘n paar 
verrassings spesifiek vir die manne 
op te lewer. 

2-8 Oktober 2017

Produksiekaartjies: Computicket
Toegang slegs R20, kinders onder twaalf gratis.

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

Kynoch – verbeterde 
doeltreffendheid deur
innovasie.

Farmisco (Edms) Bpk. 
h/a Kynoch Fertilizer Reg. Nr. 2009/0092541/07 
011 317 2000  |  info@kynoch.co.za 

www.kynoch.co.za
KynoPlus®  is geregistreer as kunsmis groep 1 – Reg. No: K8024, 

KynoPop® Reg. No: K9101, Mielie OEMFF® Reg. No: K8702 en 
Foli-Grande Reg. No: K8045 

(Alle produkte is geregistreer onder Wet 36 van 1947)
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KynoPop® 

Vir ‘n vinnige begin en 
sterk saailinge.

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

KynoPlus®  

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

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

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

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

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

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

MIDDEL 
VEGETATIEF, 
TOPBEMESTING

BLOMSTADIUMVOOR PLANT
VROEË 
VEGETATIEF, 
MET PLANT

What is a QR code?
NUUS

Is Augustus op jou kalender al 
 vol? Die Bothaville Jagters ver-

eniging bied weer, in same werking 
met Hinterland en InteliGro, 
hulle jaarlikse skietdag aan.

Die skietdag vind vanjaar op 
Saterdag, 26 Augustus, plaas en 
sal weer by die Marouzlansrust 
Skietbaan, sowat 17km buite 
Bothaville, aangebied word.

Op dié opwindende dag word 
die skuts se skietvernuf op die 
100m, 200m sowel as 300m-baan 
getoets. Die dag beloof om ’n 
uitdaging te wees met ’n verskei-
denheid teikensoorte waarna 
geskiet sal word. Elke skut het ’n 
totaal van 15 rondtes vir die dag. 

Toets jou vernuf op  
Hinterland se skietdag

Afdelings waarin daar pryse 
te wen sal wees, is Seniors, Ope, 
Dames, Junior Randslag, Junior 
Windgeweer en Junior Jaggeweer.

Daar het in die verlede al ’n 
totaal van 120 skuts deelgeneem 
en daar word gepoog om al die 
omliggende dorpe ook te betrek, 
sodat daar ten minste 200 skuts 
kan meeding. Enige persoon met 
’n jaggeweer kan inskryf. Die 
baan is ook so be plan dat dit die 
speelveld taamlik gelyk sal maak 
tussen skuts op alle vlakke. 

Die inskrywingsfooi vir die dag 
is R250 vir vroeë inskrywings, 
wat tot en met 20 Augustus aan-
vaar sal word. Daarna, tot op die 

skietdag op 26 Augustus, sal die 
koste R350 per skut beloop. Skuts 
moet wel bewus wees van die feit 
dat indien hulle nie bly vir die 
prysuitdeling nie, hulle hul pryse 
sal verbeur. Daar is ook wegsteek-
pryse en gelukstrekkings, wat bete-
ken dat enige persoon ’n prys op 
die dag kan wen. Op die dag kan 
skuts reeds om 08:30 hulle laaste 
inskiet doen, met die kompetisie 
wat stiptelik om 09:00 begin.

Vir meer inligting en om 
te bespreek, stuur ’n e-pos aan 
bhvskiet@gmail.com of kontak 
Christo Roux (Voorsitter) by 
082 926 4366 of CP Scheepers 
(Sekretaris) by 079 717 3830. 
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•••• PROMOSIE-ARTIKEL

Die beste voeding  
vir jou tuin

Geregistreer in terme van Wet 36 of 1947
• Gwano Pellets: N 21 g/kg, P 32.5 g/kg, K 27.6 g/kg, Zn 2000 mg/
kg, Cu 70 mg/kg, Mo 4500 mg/kg, Fe 2200 mg/kg, B 1200 mg/kg, 
Mn 1000 mg/kg C 350 g/kg, Groep 2 misstof, reg nr B4904; 
• Flower Power: N 48 g/kg , P 10 g/kg, K 36 g/kg, Zn 61 mg/kg, Cu 
17 mg/kg, Mo 22 mg/kg, Fe 869 mg/kg, B 256 mg/kg, Mn 212 mg/
kg, C 296 g/kg, Groep 2 misstof, reg nr B4652; 
• Gro Green: N 39 g/kg, P 10 g/kg, K 40 g/kg, Zn 61 mg/kg, Cu 17 
mg/kg, Mo 22 mg/kg, Fe 869 mg/kg, B 256 mg/kg, Mn 212 mg/kg, 
C 315 g/kg, Groep 2 misstof, reg nr B4655; 
Geregistreer deur FarmWorx (Edms) Bpk, Reg no 2012/092415/07, 
Posbus 645, Heidelberg, 1438, Tel no 011 812 9800.

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.proteksa.co.za 

Organiese bemesting is die oudste vorm van 
plantvoeding en word vandag nog net so 

ywerig deur tuiniers gebruik. 
Protek se NutriGreen-reeks bestaan uit organiese- 

en organiesgebaseerde korrelmisstof gemaak van ver - 
komposteerde pluimveemis wat met koolstof (C) 
verryk is en vry van patogene, parasiete en onkruid -
saad is.

NutriGreen Gwano Pellets, Gro Green en Flower 
Power bevat die 3 belangrikste plantvoedingselemen-
te naamlik:  stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) 
asook al die mikro-elemente wat die plante benodig 
vir gesonde groei, byvoorbeeld yster (Fe), mangaan 
(Mn), koper (Cu), sink (Zn) en boor (B), om maar 
net ’n paar te noem.

NutriGreen Gwano Pellets is ‘n 100% organiese 
algemene misstof en kan in blombeddings, groente- 
en kruietuine en ook op grasperke toegedien word 
en is ideal vir bome, struike en blom- en vrug-
draende plante.

NutriGreen Gro Green is ’n organiesgebaseerde 
misstof wat onder meer met stikstof (N) verryk is 
om ekstra blaargroei te stimuleer.

NutriGreen Flower Power is ook ’n organies-
gebaseerde misstof wat onder meer met kalium (K) 
verryk is om blom- en vrugvorming te bevorder.  
Dit is ideaal vir rose, blomplante, vrugtebome asook  
groente.

 Of jy nou ’n “groen” tuinier is of nie, die 
NutriGreen-reeks is die ideale voeding vir jou hele 
tuin! 

Protek NutriGreen
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DS. WILLIE BOTHALEES: Johannes 21

Onafgehandelde werke

KOS VIR DIE SIEL

 57   

Dit laat ’n mens nadink. 
Ons is nooit volmaak nie.  

Solank as wat ons lewe, is God 
ook nooit klaar met ons nie. In 
Johannes 21 lees ons hoe Jesus, 
Petrus se verleentheid van sy ver-
loëning in ’n geleentheid omskep. 
Jesus berei as’t ware vir die tweede 
keer ’n tafel wanneer Hy die dis-
sipels na die wonderlike visvangs 
nooi om saam met Hom te eet. 
Saameet was ’n gebaar van gasvry-
heid en die tafel word gedek vir ’n 
nuwe hoofstuk in Petrus se lewe.

Petrus het nie ’n goeie geskiedenis 
in Johannes nie. Hy is die een wat 
grootgepraat en sy Here verloën 
het. Na die ete het Jesus na hom 
toe gedraai en gevra: “Simon, 
Seun van Johannes, het jy My 
waarlik lief?”. Daarop het Petrus 
geantwoord dat hy Hom waarlik 
liefhet. Jesus se antwoord op sy 
bevestiging, “Laat my lammers 
wei,” beteken dat Petrus sy kerk 
moet oppas. Dieselfde sorg wat 
Jesus aan hulle tydens Sy aardse 
lewe gewys het, moet Petrus as 
leier ook aan die kerk toon. Dit 
is veral tydens die laaste keer wat 
Jesus vir hom vra of hy Hom 
waarlik liefhet, dat die werklikheid 
en erns van die vraag tot Petrus 
deurdring. Drie keer het Petrus 
die Here Jesus verloën, en nou 
kry hy drie keer die kans om die 
Here se Naam te bely. Deur dit 
voor die ander dissipels te doen, 
word sy beeld as leier ook voor die 
ander herstel. Dit sou gaandeweg 
tot Petrus deurdring dat nie hy 
of enig iemand anders die kruis-
pad saam met die Here kon loop 

nie, maar nou kan en moet hy sy 
entoesiasme en passie gebruik om 
vir die Here te leef. Hy sou geleer 
het dat ook hy nie ’n afgehandelde 
werk is nie, en God nooit met 
hom klaar is nie.

Let gerus ook daarop dat Jesus 
Petrus op die naam noem toe hy 
aanvanklik tot apostel geroep is. Jy 
is Simon, seun van Johannes, jy sal 
Sefas genoem word. Jesus noem 
hom dalk opsetlik op hier die 
naam om die indruk te skep dat 
Hy hom roep, asof dit die eerste 
keer is. Wanneer Jesus iemand 
vergewe, neem Hy al die sondes 
weg. Hy weet hoe om met mense 
voor te begin.

Deur te vra of hy Jesus liefhet, 
impliseer al die moontlike aflei-
dings daarvan. Liefde impliseer 
die totale opoffering van jouself 
en lojaliteit teenoor die een wat 
jy liefhet. As jy vir iemand lief is, 
sal jy enigiets vir daardie persoon 
doen, ook bereid wees om vir hom 
of haar te ly. Dit veronderstel ook 
gehoorsaamheid. Dit sluit ’n lewe 
van gebed en noue navolging in. 

Op ons foute en sonde kan ons 
reageer deur dit te ontken en 
uiteindelik ons verhouding met 
God op te sê. Of ons kan dit 
bely en daarin ontdek dat God 
met my, ’n onafgehandelde werk, 
besig is. Sy vergifnis van my, roep 
my tot nuwe moontlikhede en 
geleent hede. 

EEN VAN DIE AANHALINGS 

BO-AAN JOHN MAXWELL 

SE DAGBOEK LUI:  “EK 

MOET PROBEER OM 

ALTYD TE ONTHOU DAT 

EK ’N ONAFGEHANDELDE 

WERK IS.”  DIT LAAT ’N 

MENS NADINK.  ONS IS 

NOOIT VOLMAAK NIE.



AUG/SEP 2017 • SENWES Scenario58

••••

Kleinbesigheidseienaar 
en arbeidsdispute

Die stappe van ’n dispuut hang af van die aard 
van die dispuut en die forum waarna die 

dispuut verwys word.
In amper elke dispuut moet die werknemer ’n dis-

puut by die KVBA of bedingingsraad met jurisdiksie 
oor die werkgewer aanhangig maak. 

Na werkgewer in kennis gestel is belê die KVBA/
bedingingsraad ’n vergadering vir die onderskeie par-
tye in die vorm van ’n konsiliasie of konsiliasie/arbi-
trasie. Die werknemer moet die vergadering bywoon 
- indien hy versuim sal die KVBA/bedingingsraad 
voortgaan met die vergadering in sy afwesigheid.

Konsiliasie is om te bepaal of die werkgewer en 
die verontregte werknemer ooreen kan kom om die 
dispuut op ’n vriendskaplike wyse op te los.

Indien nie, sal die KVBA ’n sertifikaat uitreik dat 
’n oplossing nie bereik is nie (in gevalle waar die par-
tye ’n konsiliasiebenadering het), of die Kommissie 
sal voortgaan om die dispuut te arbitreer (in die 
geval waar die vergadering ’n konsiliasie/arbitrasiever-
gadering is en waar geen besware ontvang is nie).

DIE HOË KOSTE OM NIE VAN DESKUNDIGE  
ADVIES GEBRUIK TE MAAK NIE
Waar werknemers wat beweer dat hulle onregver-
dig ontslaan is, sal die KVBA/bedingingsraad en 
die Arbeidshof die mag hê om ’n werknemer wat 
onregverdig ontslaan is, weer aan te stel of, alter-
natiewelik, om die werknemer te vergoed tot ’n 
maksimum van twaalf of vier en twintig maande se 
salaris.

WEBTUISTES VIR ’N BETER BEGRIP VAN WETGEWING  
EN ARBEIDSDISPUTE: 
• Die National Employers’ Association of South 

Africa’s (NEASA) webtuiste bevat ’n lys hulp-
bronne wat daarop gemik is om werkgewers by te 
staan. Besoek www.neasa.co.za.

• Wat die wet sê oor arbeidsbeleide en -prosedures, 
besoek: www.ccma.org.za/.

Werkgewers moet vertroud raak met SA arbeids-
wette, vinnig reageer, en aktief wees tydens die 
konsiliasieproses. Dit sal klein besighede toelaat om 
op die sukses van die besigheid te fokus in plaas van 
uitgerekte en duur arbeidsdispute. 

Nie seker watter 
Efekto produk om 

te gebruik nie?

VOLLEDIGE 
PRODUK- 
KATALOGUS

STUUR
‘N FOTO, 
IDENTIFISEER 
‘N TUINPES

DESKUNDIGE 
TUINADVIES 
EN WENKE

Laai die GRATIS Efekto 
app af om uit te vind.

Beskikbaar op:

HANDELSNUUS
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14de

LANDELIKE GEMEENSKAPS-
SAMEWERKING

Kom wees deel van die bespreking 
saam met ervare produsente in die bedryf

R100

27 SEPTEMBER 2017

08:00 vir 09:00  |  NAMPO PARK

KYK UIT VIR PRAKTIES DEMOSTRASIES
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Die tydperk vanaf Juliemaand is gewoonlik 
’n tydperk van minder werk in die tuin. 

Dit beteken egter nie daar is niks om in die tuin te 
doen nie. Hierdie is die regte tyd om strukturele 
veranderinge aan te bring en al die werk wat nie 
vanaf Junie gedoen is nie, aan te pak of om dit 
klaar te maak.

Die gronddeklaag, verskuiwing van bome en 
struike, die plasing van kompos in alle beddings en 
dan is kalk ook noodsaaklik om ingewerk te word.

Ek begin om plante en bome al in laat Julie 
te snoei aangesien daar min peste en plae is om 
varsgesnoeide punte en takke aan te val. Dit is ook 
’n gulde geleentheid om al jou ge reedskap te laat 
diens en gereed te maak vir die komende somer.

WENKE
Die blare in beddings is nou droog. Haal dit uit en 
plaas dit in ’n sak en doen dan die druiwepersdans 
op die sak en trap dit fyn. Dit maak ’n aantreklike 
en doeltreffende grondlaag sonder enige uitgawes.

Beplanning vir ’n nuwe bedding moet nou 
gedoen word. Grond kan voorberei word en die 
nodige kompos en bemesting kan bygevoeg word.

In Augustus kan ons ook aandag aan ons gras-
perke skenk. Niks laat ’n tuin slegter vertoon as ’n 
verwaarlooste grasperk nie. Sny jou grasperk baie 
kort en belug dit met ’n vurk of selfs ’n roller met 
ysterspeke. ’n Toplaag kan dan ook nou oorgegooi 
word om die gras perk gelyk te kry. Neem sommer 
’n plank en maak die bolaag so gelyk. Op die 
manier word meer grond op en in holtes gelaat en 
minder op hoër plekke. Bemes daarna en lei nat.

Op die plekke waar gras sukkel om te groei, 
soos onder bome, bewerk die grond goed hier en 
saai gras. Ek kan Ginger Green voorstel omdat dit 
’n lieflike grasperk maak en dit floreer in die son of 
skaduwee. Hou jou grasperk kort, so moet dus nie 
jou tuinier of tuindienste toelaat om die grasperk 
in ’n dik mat te verander nie.

Geniet die res van die winter met gesonde 
groente vanaf jou groentetuin. Organiese soppe en 
bredies is nou aan die orde van die dag.

Bly groen en bly organies! 

Laatwinter
nie die tyd vir stilsit

 CARL KIRSTEIN
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Antwoorde ís daar!

FO
TO

: L
EE

F

HOOP WAT KAALVOET LOOP
Soms druk die lewe... soos 
’n paar ongemaklike skoene 
aan die einde van ’n lang 
dag. Dis dán wanneer jy kan 
tuiskom by God; wanneer jy jou hart se skoene 
kan uitskop en jou gestroopte menswees met 
Hom kan deel. En dis in daardie veilige ruimte 
by Hom waar jy sal ervaar hoe Hy die donker in 
jou verdryf en aan jou nuwe hoop gee. 

Hoop wat kaalvoet loop se 101 dagstukkies is 
propvol hoop en inspirasie. Milanie Vosloo wys 
jou hoe jy – ten spyte van baie dinge – kan 
bly dans oor die lewe en bly hoop. Hoe jy – 
ondanks alles – kan blý vertrou omdat jy ’n 
Vader het wat jou stewig vashou. Wat jou met 
arms vol genade seën wil toevou.

Die oordenkings in dié dagboek is geneem uit 
Milanie se topverkoper-boeke Siels kos vir die 
vrou wat lééf! en Laat Sy liefde jou lei. Die dag-
boek word afgerond met teksverse vir spesifieke 
behoeftes en plek vir notas agterin.

Die boek is in Augustus 2016 uitgereik en is 
teen R179.95 op die rakke. Milanie Vosloo is 
’n topverkoper-outeur wat deur haar boeke al 
duisende vroue se lewens verander het. Met haar 
eerlike manier kry sy dit reg om die hart en siel 
van haar lesers te raak, hulle te inspireer en aan 
hulle hoop te bring. Jy sal vind dat Milanie se 
woorde jou hart raak omdat sy met opregtheid 
en wysheid haar lewens ondervinding as sukses-
volle sakevrou, skrywer, ma en vriendin met jou 
deel.

Dikwels voel ons so tekortskiet-mens wanneer ons werk-
lik wysheid nodig het, of wanneer menseraad nie reg-

tig meer help nie. Dan sê ons: Net God kan nou help.

Nou wonder ek: Waarom probeer ons eers op ons eie om dinge 
uit te sorteer? Hoekom probeer ons eers self antwoorde kry, 
soek ons eers raad by ander, ontgin ons eers ons eie hulpbronne 
en dan... wanneer niks meer help nie, draai ons na ons Vader? 
Is Hy ons laaste uitweg omdat ons dínk ons kan self? Omdat 
ons onafhanklikheid ’n ingebore dryf is, of omdat ons tog stil-
weg wonder of God – daar bo – regtig belang sal stel en raad 
sal hê vir my klein mensebehoeftes? 

Wanneer ons uiteindelik met ons leë hande voor Hom gaan sit, 
onsself oopstel om Hom te hoor en radeloos voor Hom kniel, 
dan gebeur daar iets. Dan hoor ons: “Jou gebed is alreeds ver-
hoor toe jy begin soek het na antwoorde en tot jou God begin 
bid het daaroor.” (Daniël 10:12b) Ons kry nie noodwendig 
dadelik lig op ons vraagstuk nie, verhoudings verander nie on-
middellik nie en die werklikhede van ons uitdagings is steeds 
daar. Maar iets in óns verander. Ons word rustiger. Kry meer 
vrede. Wéét op ’n dieper vlak wat ons moet doen en wat ons 
maar in ons Vader se hande kan laat sodat Hý daarmee werk. 
Sodat Hy – wat in elk geval in beheer is – die regte dinge kan 
laat gebeur, of aan ons die genade sal gee om dit wat nié kan 
verander nie, te hanteer. 

Ons sal nie op alles in hierdie lewe antwoorde vind nie, maar 
wanneer ons ons lewens in die hande van ons almagtige Vader 
plaas, breek Hý vir ons op verrassende maniere nuwe perspek-
tiewe oop. Gee Hy aan ons insigte, die wil om dinge anders te 
doen of... daal daar eenvoudig ’n stuk rus oor ons in die wete 
dat Hy daar is. Altyd sal wees. Omdat Hy... God ís. 

Vader, vergewe my dat ek so dikwels op eie houtjie probeer. Soveel 
keer dink ék sal self regkom! Terwyl ek die lewe vir myself soveel 
makliker kan maak deur sáám met U te leef. Eers by U te gaan 
sit. Te wag op U antwoord. Hier’s ek, Here. Ek wag op U. Sonder 
mý wil. Sonder my dínk-ek-weet... wag ek op U. 

ONS STOEI MAAR ALMAL MET ONOPGELOSTE 

PROBLEME, KRAPPERIGE VERHOUDINGS, 

BEKOMMERNIS EN ONS EIE ONVOLDOENDE 

POGINGS OM IETS VAN GOD SE LIEFDE TE LEEF.

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

Wen met Senwes en Cum Uitgewers. Een 
gelukkige leser kan ’n kopie van Hoop wat 

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

telefoonnommer en e-posadres na 31022 
voor 30 September 2017.

MILANIE VOSLOO

Wen

•••• RUBRIEK
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DS. CAREL BOTMA

My materiële lewe en my 
emosionele welstand

N BOER MAAK   N PLAN' '

Die idee wat ek vandag by 
jou wil tuisbring, is dat ’n 

gebrek aan voldoende lewensmid-
dele nie net tot stres aanleiding 
kan gee nie, maar dat dit ook die 
oorsaak kan wees dat mens nie ten 
opsigte van hierdie aspek van die 
lewe kwaliteit ervaar nie - som-
mige meer as ander. In hierdie 
opsig kan mens die volgende kate-
gorieë onderskei:

Die Bybel is vol voorbeelde waar 
daar aan die gelowige opdrag 
gegee word om die armes te 
versorg. Daar was dus van die 
vroegste tye af mense wat nood 
gehad het aan materiële dinge. 
Ons word daagliks met hierdie 
aaklige werklikheid gekonfronteer 
wanneer die bedelaar aan jou deur 
klop, straatkinders bakhand by 
jou motorvenster staan of wanneer 
jy by die verkeerslig ’n hawelose 
bejaarde met ’n plakkaat om die 
nek sien staan.

Jou inkomste is dalk tot so ’n mate 
beperk, dat jy net die noodsaak-
likste kan koop. Daar is net nie 
meer geld vir luukshede nie, 
want jy sukkel voortdurend om 
die begroting te laat klop. Die 
teenwoordigheid van mense wat 
werklik arm is, vervul jou met 
vrees dat jy môre dalk die een 
gaan wees wat alles gaan verloor. 
En die greep op jou beursie raak al 
hoe stywer.

Dan is daar dié van ons wat meer 
as genoeg het in terme van ons 
materiële welstand. Maar getrou 
aan die aard van die mens, wil 

ons nie net ons materiële bronne 
beskerm en in stand hou nie, maar 
ons wil dit ook voortdurend ver-
meerder. Veral wanneer die mens 
homself met ander begin vergelyk 
en ontdek dat hy maar sleg afsteek 
by die buurman. Dan ontstaan 
daar nie net ’n kanker agtige kom-
petisie nie, maar jy fokus so op 
die dinge wat jy nie het nie, dat 
jy dit wat jy wel in genade ont-
vang het, heeltemal miskyk. In 
ons onvergenoegdheid raak ons 
obsessief jaloers op die besittings 
en welvaart van ander en oortree 
ons sodoende die tiende gebod 
deur ons naaste se vrou, sy huis, 
slaaf en slavin, sy bees en donkie 
te begeer. Dit word die vrugbare 
landerye waar afguns geil groei en 
ons weet wat die tragiese gevolge 
daarvan is: Kain het vir Abel uit 
afguns doodgemaak!

Die tiende gebod veronderstel nie 
dat ons nie meer die mooi dinge 
van die lewe mag raaksien en 
waardeer nie. Maar dit vereis egter 
van ons om tevrede te wees met 
dit wat God vir ons gee. Met ’n 
onvergenoegdheid of ’n ontevre-
denheid impliseer ons dat God 
suinig is en dat Hy ons afskeep 
met minderwaardige krummeltjies 
brood. En dit is teenstrydig met 
die geaardheid van God! Hy het 
reeds vir ons die grootste besitting 
denkbaar gegee, naamlik die ewige 
lewe.

Ek wil nie antwoorde probeer gee 
oor die sin van armoede en die 
rede hoekom jy dalk ook onvol-
doende materiële dinge het nie, 

LEES: Psalm 16

want ek kan nie. Maar wat ek wel 
kan doen, is om vir jou te sê dat 
God ook jou swaarkry ten goede 
kan en wil laat meewerk. Wanneer 
’n mens so daaraan dink, dan is 
die armoede wat ek ontvang het 
vir my mooi, want God het ook 
daarmee ’n doel - Hy bedoel goed 
daarmee. Dit was hierdie geloof-
sinsig wat Dawid in Psalm 16 
in staat kon stel om te kan bely: 
“Here, U is my lewe, U sorg vir 
my. Wat ek ontvang, kom alles 
van U af. ’n Pragtige deel is vir my 
afgemeet, ja wat ek ontvang het, 
is vir my mooi.” Die mens wat 
hierdie woorde kan uitjubel, is in 
staat om kwaliteit ten opsigte van 
ook sy materiële lewe te ervaar - al 
het hy min ontvang.

God stel jou voor ’n uitdaging - 
om te midde van jou materiële 
tekort steeds ’n sinvolle en 
vreugde volle lewe te hê. Jy moet 
nie net tevrede wees met dit wat 
Hy vir jou gegee het nie, maar bo 
alles ook dankbaar daarvoor wees. 
Want as dit nie vir die uitdelende 
hand van God was nie, sou ons 
niks gehad het nie - nie eens 
armoede nie! 


