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ALGEMEEN | GENERAL

RUBRIEK

Uit die Woord

Oestyd is hier!
Oestyd, die tyd wanneer alles
bymekaarkom.

O

estyd, die tyd wanneer alles bymekaarkom. Ons tema
is Oestyd En Herfstyd en so word die term Harvest
Time nie net gebruik wanneer jy ‘n pakkie ertjies koop
nie.

Ons is mos maar meestal Afrikaans hier in die sentrale streke. Met
Senwes en ander maatskappye wat uitbrei, raak ons deel van ’n
globale wêreld. Ons leer ook ander terme. Hier in Noordwes is
die Tswana term vir oestyd, puno wat redelik bekend is. Met ons
besoek aan Oos-Londen is die terminologie bietjie vreemd met
die bemarker, Roy Moorcroft, wat aandui dat die korrekte Xhosa
vertaling egter vuna umbona is. ’n Interessante brokkie: Ander
wêreldterme vir oestyd sluit in oogsten in Nederlands, einernten in
Duits en høste in Deens.
Dit laat my dink aan ’n gedig aan die einde van 2017 deur Gerhard
de Bruyn van Caledon, wat die boerderyprosesse presies weergee:
Oestyd is weer hier.
Ons hoop mos maar net dit bring plesier.
Baie dinge kan gebeur.
En die boere moet maar net daardeur.
Die graan is ryp en wag vir die oes.
Daarom gaan dit nou op die lande woes.
Een van die dae is die silo’s vol.
Dan weet ons die wiele het nie verniet gerol.
Oes maar boere met goeie hoop.
Die graan sal dalk nog baie dik loop.
Voorspoed boere.
Dit maak nie saak watter taal jy praat
nie, of waarvan jy praat nie. Oestyd is
verseker hier.

Ds. Willie Botha

Ek sien na U op

Lees: Psalm 123

“EK SIEN NA U op, U wat uit die hemel heers.” Dit is die
woorde waarmee Psalm 123 begin. Dalk sou mens eerder
verwag het dat die persoon sou “opkyk” na God. Tog is die
bewoording pragtig aangesien dit ’n ander nuanse na vore
bring. In die Ou Testament het ’n slaaf op soortgelyke wyse
na sy eienaar opgesien. ’n Slaaf het min regte gehad en
was in baie opsigte van sy eienaar afhanklik. Vir opvoeding,
raad, leiding, maar ook vir kos en klere. Hierdie gedig is
deel van die Pelgrimspsalms wat ons tussen Psalms 120134 aantref. Tydens die pelgrimsreise na Jerusalem vir
die Loofhuttefees, Fees van die Weke en die Paasfees het
hierdie Psalms ’n besondere rol vervul. Aangesien die reise
na en van Jerusalem gevare ingehou het, het hulle met hul
hele lewe na God opgesien.
My gedagtes dwaal van hierdie pragtige Psalm na Mattheus
27, waar Jesus gekruisig word. Ook in hierdie Psalm
word daar na die Seun van God opgekyk. Daar is egter ’n
radikale verskil. Waar Psalm 123 die beeld afhanklikheid,
nederigheid, dankbaarheid en respek oproep, is dit hier
die teenoorgestelde. ’n Groot verskeidenheid mense is by
die kruisiging betrokke: Daar is Romeinse soldate, priester
hoofde en skrifgeleerdes, gewone mense en die medeveroordeeldes langs Jesus. Daar staan dat die mense wat
by Jesus se kruis verbygeloop het, hulle koppe geskud
het. ’n Teken van minagting, of eerder nog, veragting. Hier
is geen teken van respek, bewondering of afhanklikheid.
Inteendeel, Jesus moet vir hulle Sy Godskap bewys. Hy is
slegs God as Hy van die kruis afkom. Dit is dramaties ironies, want Hy bewys juis Sy Goddelikheid deur nie van die
kruis af te kom nie. Daardeur word die tipiese menslikheid
van die mens uitgewys. Dat ons nie die Goddelikheid van
God in Sy nederigste oomblik kan herken nie. Die oomblik
toe die mens met verwondering moes opsien, het hulle met
veragting, neerhalend opgekyk.
Die kruisiging openbaar tegelykertyd Goddelike openbaring
én menslike arrogansie, terselfdertyd Goddelike begrip
en insig, en menslike manipuleerbaarheid. Bo alles gaan
die kruisiging oor tyd. Aan die kruis wys Jesus vir ons die
ewigheid, en hoekom dit Goddelik is, aan die voete van die
kruis ontdek ons onsself en ons menslike geaardheid, en
ons tydelikheid.
Dit is uit retrospeksie dat ons na die Kruis en Psalm 123
kan kyk en na God kan opsien! Soveel te meer! Amen.
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Pieter & Tshepo

HET JY GEWEET?

Marmotplase word bedryf
in Peru en ander LatynsAmerikaanse
lande. Sowat
65 miljoen
marmotte word
jaarliks in Peru
geëet.
Lynette, Rachel. 2013. Producing Meat:
The Technology of Farming. Chicago, IL:
Heinemann Library.

Wetenskaplike naam: Cavia porcellus
Lewensduur: 4 tot 8 jaar
Dragtigheidsduur: 59 tot 72 days
(volwassene)
Gewig: 0.7 – 1.2 kg (volwassene)

Oestyd vir produsente en Senwes Scenario! Na maande se beplanning en
navorsing is ons trots om die nuwe Senwes Scenario bekend te stel.
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Ora oor...
geh
FRANCOIS STRYDOM
Senwes HUB
Oor min keuses en baie verantwoordelikhede.

‶Die feit is doodeenvoudig dat
99% van enige land se bevol

king eintlik maar min keuses het
en moet elkeen sy sake maar

ERNEST PRINGLE

hande sit, van die staat afhanklik is, net afbreek en brand en

Voorsitter van Agri SA se Grondsentrum
van Uitnemendheid

gemeenskappe wat besig is om

In antwoord op die adjunk-minister van
Landelike Ontwikkeling en Grondher
vorming, Mcebisi Skwatsha, se toespraak
oor grondonteiening sonder vergoeding.

ongedissiplineerd lewe, is die

″

geleidelik agteruit te gaan.

NEIL HAMMAN

‶Geen onteiening van grond

Voorsitter van Agri SA se
Arbeidbeleidskomitee

tensy die Grondwet van Suid-

sonder vergoeding kan plaasvind

Rakende die feit dat ‘n verhoging van
5,6% in die minimumloon vir werkers in die
plaassektor vasgestel is. Dit is ingevolge
die sektorale vasstelling en sal op 1
Maart 2018 in werking tree. Dit sal van
toepassing wees totdat die nasionale mini
mumloon, wat vanaf 1 Mei 2018 geld, in
werking tree.

maak werk. Lande wat self die

‶Terwyl arbeidskoste ’n groot

wet en orde asook dissipline te

arbeidsmag ewe noodsaaklik vir

entrepreneurskap aan die dag

Die ingewikkelde balans tussen

Ongelukkig is die teendeel ook

boerderyondernemings sal sekere

verantwoordelikheid neem om

kostebestuurder is, is ‘n tevrede

handhaaf, hard werk en goeie

optimale produksie in die sektor.

lê, is altyd die duidelike wenners.

lone en die volhoubaarheid van

waar - mense wat met gevoude

gevolge hê, soos werksverliese.

″

Afrika, 1996 (Wet 108 van 1996)

gewysig word nie... dit sal ’n tyd
rowende proses wees waaroor

omvattend gekonsulteer sal moet
word en die nodige meerderheid
van stemme in die parlement ten
gunste daarvan uitgebring moet

″

word.

CALLIE ROOS
Motiveringspreker tydens die 2018
Senwes Grainlink Konferensie

‶Gryp die geleentheid aan.

Geleenthede kom gewoonlik in

″

taai tye.

SENWES SCENARIO | HERFS 2018

03

LANDBOUKUNDIG

Tema: Oes

Die finansiële impak van

effektief stroop
’n Goeie oes is die resultaat van noukeurige werk regdeur
die produksiesiklus tot by stroop.
 Deur Petrus van Staden, Lourens
Janse van Rensburg, Boet van Zyl
& DW de Villiers

D

ie stroopproses verg ook
deeglike beplanning, instandhoudingswerk en instelling om
dit effektief af te handel. Die
tyd daaraan spandeer kan verliese beperk
en wins verhoog.
 WAT IS DIE AANDUIDING EN
GEVOLG VAN ONEFFEKTIEWE
STROOP?
Verlies aan inkomste:
’n Beraming van die verlies:
• 21 mieliepitte/vierkante meter =
±60 kg/ha. Dit is ongeveer R100/
ha wat ekwivalent is aan diesel-
verbruik vir 2 rygewasskoffel	
aksies met ’n 6-ry skoffel, of 3
aksies met ’n 12-ry rygewas
skoffel.
• 43 sojaboonpitte/vierkante meter
= ±64 kg/ha, wat R302/ha is
• 1 mieliekop/43 m van 0.76m rye =
±50 kg/ha
Opslagplante:
Voordele - organiese materiaal vir ’n vee
faktor, verhoging van grondkoolstof en
oppervlakbeskerming teen erosie.
Nadele - verhoogde insetkoste vir beheer
van opslag; negatiewe effek van opslag
op die volgende oes; opslag dien as
“groenbrug” vir insekte en bakteriese of
swamsiektes of virusse.
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 WATTTER FAKTORE VEROORSAAK
OESVERLIES?

 ENKELE VOORSTELLE OM
VERLIESE TE BEPERK

Siektes: Kopvrot, houtskoolvrot, blaasbrand. Plante val om en koppe val af voor
dit op die stropertafel beland.

Die doel is om net graan deur die stro
per te stuur en nie al die materiaal nie.
Verstellings gaan verskil tussen gewasse,
stropers, tipe konkaaf en stropertafel.
Kalibrasie is uiters belangrik en tyd
daaraan bestee is ’n goeie belegging.
Kontak u diensverskaffer vir die beste tegniese inligting.

Stroperverliese: Die basiese aksie van
die stroper is: pluk – dors – sif. Verliese
vind in al drie stadia plaas.
Die kritiese uitdaging, waaroor die
operateur beheer het, is om grondspoed
met die deurvloeispoed te balanseer.
Vinniger is nie altyd beter nie. Optimale
dors- en sifaksie verminder gewoonlik die
grondspoed.
Te vinnige grondspoed sal graanverliese verhoog, terwyl te stadige grond
spoed onderbenutte stroperaksi tot
gevolg het. Dit lei tot ’n swakker dorsaksie
en toename in dieselverbruik.
Verliese by die stropertafel
Dit is graan wat nie in die stroper ingaan
nie. Mieliekoppe kan deurval of gemis
word weens te vinnige spoed of rye mis.
Mielies wat te droog gestroop word, tref
die dekplate met so 'n impak dat die dors
aksie sommer op die stropertafel plaasvind en die pitte deurval op die grond.
Dorsverlies
Verliese is beskadigde of gebreekte pitte
in die graantenk, asook graan wat verby
die siwwe gaan. Dit word ook beïnvloed
deur vreemde materiaal soos onkruid.
Sif- en kafverstellings
Verliese hier sluit in stronke of gedeeltes
van stronke met pitte op, of pitte wat
saam met kaf agter die masjien uitgaan.

Stropertafel
Gee sorgvuldige aandag aan die dekplaatverstelling. Die nuwe tafels met hidrouliese
of outomatiese verstellingsmeganismes
kan verliese betekenisvol verminder.
Spesifieke tegnologie soos die “Yield
Saver” is ook beskikbaar wat die dekplaat
en invoerketting vervang met borsels.
Balanseer die tafelspoed en grond
spoed om verliese te beperk. Hoe laer,
hoe beter.
Dors- en sifaksie
Konkaafverstelling, rotor- en waaierspoed
is die belangrikste komponente wat aandag vereis. Die vogpersentasie en grondspoed speel hier ook ’n belangrike rol in
die verstellings.
Die hoeveelheid materiaal wat saam
met die graan deur die masjien beweeg,
bepaal die waaierspoedverstelling. Hoë
waaierspoed verhoog graanverliese. Lae
spoed verhoog die voorkoms van vreemde materiaal in die graantenk.
OPSOMMING
Effektief stroop het nie net ’n onmiddellike
finansiële impak op die wins nie, maar

LANDBOUKUNDIG

ook op die volgende seisoen.
Die omvang van tegnologiese ontwikkeling, inligting en verstellings is omvang
ryk en vereis spesialisaandag.
BRONNE
Back to Basics in the Combine,
September, 22 2017 by Chad Swindoll,
AGLEADER,
Best Management Practices, Chapter 37,
SDSU Extension,
Corn Harvesting losses, Technical Bulletin
Issue 307, November 2016. LG Seeds,
Corn Production Handbook, Kansas State
University Extension, September 2007
Don’t Leave Yield Behind in the Field,
AUGUST 26, 2011, Dan Anderson,
Tips for Efficiently Harvesting Corn, July
20, 2016, Kansas State University
Extension,
Yield Loss at Harvest, October 13, 2015,
Laura Johnston, CCA-ON, Maizex
Seeds.

Effektief stroop het nie net ’n
onmiddellike finansiële impak
op die wins nie, maar ook op
die volgende seisoen.
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Kripbestuur van

voerkrale
Kripbestuur verwys na die daaglikse bestuur van krale om maksimum voerinname
en die gesondheid van diere te verseker. Die doel van vleisbeeste in die voerkraal
is om voer na hoë kwaliteit vleis om te skakel.
 Deur dr Kobus Swart
Dierevoedingskundige

H

antering veroorsaak spanning
by diere en moet dus tot die
minimum beperk word. Span
ning verlaag die immuniteit
(siekteweerstand) en versteur die normale
vreetgedrag wat lae voerinname en dus
produksie veroorsaak. Diere het ᾿n baie
konstante en voorspelbare droëmateriaal
inname as persentasie van die lewende
massa per dag (±2.5%). Maksimum
voerinname is ᾿n voorvereiste vir maksimum en normal groei. Voerinname mag
nie ten koste van die dier se gesondheid
wees nie. Voerinname is ᾿n funksie van
voerverteerbaarheid en vreetgedrag of
spanning. Hoe beter die voer gebalanseer
of geformuleer is, hoe beter sal die verte
ring en gevolglike voer- en energie-inna
me wees. Hoe minder spanning die dier
ervaar, hoe meer stabiel en normaal sal
die gedrag en beter die vrywillige inname
van voer wees. Hoë voerinname verseker
hoe energie-inname wat tot die beste produksieresultaat aanleiding gee.
Daaglikse beskikbaarheid van koel,
vars en goeie kwaliteit drinkwater is ᾿n
kernbelangrike voorvereiste vir normale
voerinname en goeie produksie in die
voerkraal.
GROEIFASES, AANPASSING EN
MARKGEREEDHEID
Om die korrekte bestuur te kan toepas
moet diere in verskillende fases van groei
en klasse ingedeel word. Die fases ver-
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wys na die groeistadium in die kraal, bv.
beginfase, groeifase en afrondingsfase.
Die doel van die fases is om diere so
gou moontlik by ᾿n al hoër energie-inhoud
(stysel) van die voer aan te pas om maksimum energie-inname te verseker. Elke
fase se voer verskil in voedingstofsamestelling en die aanpassing by hierdie voer
moet daagliks gekontroleer word, veral
aan die begin van elke fase. Die voerinname en fisiese missamestelling is ᾿n
belangrike aanduiding van hoe goed die
rumen en aangepas die dier is.
Die klasse verwys na bv. geslag, tipe
(ras) en begin lewendemassa. Dit is ᾿n
voordeel om klasse diere so homogeen
as moontlik te hou aangesien elke klas
‘n eiesoortige gedrag en/of groeitempo
het. Die homogene klasse van diere is om
onderlinge spanning tot die minimum te
beperk.
FORMULASIE, VERMENGING
EN PROSESSERING VAN VOER
Die basis van kripbestuur is om die korrek geformuleerde voer vir elke groeifase
van die dier te verskaf. Daar moet seker
gemaak word dat die regte voer vir die
regte diere gevoer word aangesien elke
fase se formulasie verskil.
Die voer wat in die krip verskaf word
moet deur die dag in die krip vermeng
bly. As die vesel in die voer te veel of te
lank is, is dit geneig om in die krip van fyn
materiaal te skei. Dit veroorsaak ongeba
lanseerde voerinname en kan tot selektiewe metaboliese steurnisse aanleiding
gee. Tipies word dan te stywe en te slap
mis in een kraal ondervind.

Effektiewe toerusting, betroubare
toesig en kundigheid vir die daaglikse
vermenging van voer is gebiedend
noodsaaklik aangesien dit die korrek
geformuleerde voer bepaal. Die aange
wese voginhoud van voer is tussen 25 en
30%. Dit dra by tot beter vermenging en
verhoed stowwerigheid van voer.
Laasgenoemde verlaag die voorkoms
van longinfeksie.
BESKIKBAARHEID VAN VOER EN
VOERROETINE
᾿n Voerkraal veronderstel dat voer na
die diere aangery word. Vars voer moet
dus elke dag gemeng en aan diere in
die krip verskaf word. Diere word vinnig
met ᾿n roetine gekondisioneer en enige
aktiwiteit wat hierdie gewoonte of ritme
versteur skep spanning. Elke dier ontwikkel ᾿n vreetgedrag – hy vreet ᾿n sekere tyd
vandie dag en gee weer ᾿n volgende dier
kans om ᾿n sekere tyd te vreet. Vir hierdie
rede moet verkieslik elke dag dieselfde
tyd van die dag gevoer word.
Indien ᾿n tipiese 07:00 tot 18:00 werksdag vir ᾿n kraal gevolg word en voer word
twee keer per dag verskaf, bv. 07:00 en
14:00, is die ooreenstemmende tyd tussen
hierdie voedings onderskeidelik 7 en 17
ure. Die daaglikse voermassa moet ook
hierdie vreettyd verteenwoordig en word
30% van die daaglikse voer in die oggend
en 70% in die middag verskaf.
STIMULASIE EN BEPALING
VAN VOERINNAME
Hoe beter die voerinname, hoe beter is
die produksieprestasie in die voerkraal.

LANDBOUKUNDIG

’n Belangrike deel van
kripbestuur is om seker
te maak dat die regte voer
vir die regte diere gevoer
word aangesien elke fase
se formulasie verskil.
Swakker as verwagte voerinname is
die voorspel tot swak vleisproduksie
en die eerste teken van spanning
wat deur ᾿n siektetoestand soos
metaboliese steurnis (suurpens,
infeksie) of die omgewing (wind,
reën, lugdruk, sosiale druk) veroor
saak word. Oor ᾿n 24-uur periode
is daar met aangewese kripspasie
genoeg tyd dat elke dier maksimum
voer sal kan inneem.
Die geluide, vertoon en vars reuk
van die voerproses stimuleer voerinname - hoe meer kere hoe beter.
In praktyk word twee- en soms driekeer per dag gevoer. Krippe moet
verkieslik nie heeltyd gevul wees nie
aangesien daaglikse inname akkuraat gemeet moet kan word en nuwe
voer op ou voer kan begin muf. Elke
krip moet elke dag eenkeer heeltemal leeggevreet of skoongemaak
word. ᾿n Handige bestuursmaatreël
is om daagliks ᾿n kriptelling van elke
krip te hou. Dit is ᾿n eenvoudige
3- of 4-punt skaal, van blink tot min
gevreet, om aan te toon of die afgelope dag se voer te min was en of
daar spanning/fout in die kraal is.
Die smaak en reuk van voer het
᾿n aanvanklike invloed op die inname
van voer. Die belangrikste volhoubare stimulasie vir vrywillige inname
is die maksimum verteerbaarheid
van die voer wat deur ᾿n korrek
geformuleerde voer en gesonde
rumen-omgewing bepaal word.
08
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07

LANDBOUKUNDIG

07 | Kripbestuur van voerkrale

Adviesdiens vir herkouervoeding
Om die produktiwiteit van produksiestelsels
vir beeste te verbeter.
Voerprosessering, voedingsbestuur en formulering
van voere vir volhoubare produksieprestasie
Formuleer en verskaf konsentrate om formulasies te
komplimenteer

ONTWERP VAN VOER- EN
WATERKRIPPE
᾿n Reg ontwerpte voerkrip is noodsaaklik vir goeie kripbe
stuur. Die kripspasie in ᾿n kraal moet ±250mm per bees
wees. Al die diere vreet nie gelyk nie en is daar ’n onderlinge rangorde, wat binne ’n paar dae bepaal word, wat die
vreetgedrag en vreetroetine in ’n kraal bepaal. Die bakmaat
van die krip moet ook ten minste 70% van die swaarste
diere se daaglikse rantsoen (tweede voeding) maklik sonder
vermorsing kan hou. Voer wat uit die krip mors, is onnodig.
Oor naweke met beperkte mannekrag en werkstyd, kan
hierdie maatreël ’n probleem veroorsaak. Die vloer by die
krip moet vir ten minste 2.5 tot 3 meter met ’n sementvloer
uitgelê wees wat maklik dreineer en afdroog.
Vars water moet daagliks beskikbaar wees en weg van
die voerkrip af. Waterkrippe lek dikwels wat ’n broeiplek vir
parasiete is en vermy moet word. Groen alge vorm ook maklik in waterkrippe wat gereeld skoongemaak moet word.
Kraaldigtheid is belangrik om onnodige sosiale spanning
te bestuur. Voldoende oppervlakte per dier is nodig (10
– 15m2, gemiddeld 12.5 m2). Met nat weer kan diep mis/
modder ontstaan. Diere hou nie daarvan om in modder te
staan nie en moet mis wat opbou met tyd verwyder word.
Modder in krale inhibeer voerinname betekenisvol. Die vloer
in die kraal word fyngetrap en veroorsaak gedurig stof wat
voldoende met byvoorbeeld waterspreiers beheer kan word.
IDENTIFISERING VAN SIEK DIERE
Deel van kripbestuur is om siek en onaangepaste diere
daagliks te identifiseer. Die algemene siektes wat voorkom
is rumenaanpassing (pap mis en opblaas), infeksieverwant
(longe, pote) of fisiese besering. Hoe gouer ‘n dier geïdentifiseer of ‘getrek’ word en die nodige behandeling kry, hoe
gouer kan die dier herstel.

Dr. Kobus Swart 083 262 0946 • kobus@mixcure.co.za
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REKORDHOUDING
’n Belangrike deel van kripbestuur is die rekordhouding
van daaglikse waarnemings van voerinname en welstand
van diere. Hierdie syfers gee belangrike tendense weer wat
bestuur moet word om oor tyd die produktiwiteit en winsgewendheid van die voerkraal te verbeter.

NUUS

Agri-gespreksforum by Nampo

D

is weer die tyd van die jaar
wanneer alle paaie na Nampo
lei. Suid-Afrika se gerespek
teerde agri-gespreksforum,
Nasie in Gesprek, sal weer regstreeks
vanaf Nampo uitsaai gedurende die vier
dae van die Nampo Oesdag.
Die tema vanjaar is: “Die rol en bydrae
van landbou in die verdieping van ons
demokrasie en die versterking van ons
Suid-Afrikaanse ekonomie.” Vir die volledige program en temas van die besprekings, sowel as uitsaaidatums en -tye,
besoek www.nasieingesprek.co.za. Daar
is verskeie sub-temas wat bespreek sal
word deur gespreksleiers en paneellede,
wat later bevestig sal word.
Die tema van die eerste sessie van die
eerste dag op 15 Mei is Transformasie en
integrasie, op ’n verantwoordelike wyse.
Beleidsake en scenario's wat bespreek

sal word, is hoekom landbou in SA werk,
of dit beter werk as in ander Afrika-lande
en waarom ons dit wat ons het, moet
waardeer en koester.
Tydens die tweede sessie van die
eerste dag is die sub-tema ’n politieke
debat oor aspekte wat landbou in SA
beïnvloed en hoe dit oorkom kan word om
’n voorspoedige toekoms en 'n gesonde
landbousektor te verseker.
Die eerste sessie van die tweede dag
se oorhoofse tema is Transformasie en
integrasie op ’n verantwoordelike wyse en
die sub-tema is VN dekade van familie
boerdery – Beleid moet die individu
beskerm. Arbeid, besigheid en regering
sal bespreek word. Tydens die tweede
sessie word die stories, inspirasies, toekoms en sleutel tot sukses van inspirerende vroue in landbou bespreek.
Die eerste sessie van die derde dag

se oorhoofse tema is: Produsente bestuur
nie plase nie, hulle bestuur data. Die subtema is Die belangrikheid van ekonomie
van skaal: Groot teenoor klein. Die Indiese
model word as voorbeeld bespreek,
asook wat die voordele is van ekonomie
van skaal. Die tweede sessie se sub-tema
is: Hoe sal tegnologie landbou soos ons
dit ken, verander?
Die oorhoofse tema van die eerste
sessie op dag vier is: Die toekoms van
landbou: die jeug. Hoe sien die jeug landbou in SA? Grondhervorming, transformasie, voedselsekuriteit, werkverskaffing en
geleenthede is van die sake wat bespreek
sal word.
Die produksie van Nasie in Gesprek by
die Nampo Oesdag word vanjaar moontlik
gemaak deur die volgende borge: Senwes,
AFGRI, Nedbank, Monsanto, Hinterland,
Engen, Imperial Isuzu en Graan SA.

NASIE IN GESPREK @ NAMPO OESDAG
15 – 18 MEI, NAMPO PARK

“Die rol en bydrae van landbou tot die versterking van die Suid-Afrikaanse
ekonomie en die vaslegging van ons land se demokrasie.”
BESOEK WWW.NASIEINGESPREK.CO.ZA VIR VERDERE INLIGTING

Platinum Vennote

WEES DEEL VAN DIE GESPREK.
LAAI DIE TOEP AF:

Goue Vennote

In samewerking met
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Helde in wording
Senwes se nuwe TV-advertensie weerspieël die “welwillendheid wat nog tussen gewone
mense heers, dit herinner ons daaraan dat gewone mense ongewone dinge kan doen...
dit is klein goedjies soos dié wat ’n golf kan veroorsaak wat nie voorsien is nie en ook nie
gestop kan word nie”. So sê Francois Strydom, Senwes Groep HUB, oor die maatskappy
se nuwe televisie-advertensie wat vanaf April 2018 op die TV uitgesaai sal word.
 Deur Marlon Abrahams

“W

at dit selfs meer
betekenisvol maak
is dat ons onsself in
’n volatiele politieke
situasie bevind, waar alles onseker is tog is die opregte vreugde en vriendskap
tussen twee seuns ’n baken van hoop
wat ’n werklike verskil kan maak. Senwes
gaan nie oor geldmaak nie - ons gee om

10
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oor die manier waarop ons ons klante en
kliënte behandel en, bo alles, strewe ons
daarna om 'n positiewe verskil te maak
in die lewens van gemeenskappe waarin
ons besigheid bedryf. Ons het die twee
gebeurtenisse - die reddingspoging van
die seuns en Seun se entrepreneurskap,
gebruik om ons visie te deel, naamlik
om ’n verskil in die lewens van mense te
maak.”
Die insidente waarna Francois verwys
het op die oggend van 4 Januarie van-

jaar afgespeel, toe die Shosholoza Meyl
om ongeveer 09:00 met ’n vragmotor
gebots het naby Geneva-stasie, tussen
Hennenman en Kroonstad.
Een-en-twintig mense het hul lewens
verloor en meer as 250 mense is beseer.
Twee plattelandse helde het egter uit
hierdie tragedie te voorskyn gekom. Twee
12-jarige seuns het, sonder om twee keer
te dink, na die toneel gehaas en begin om
slagoffers uit die wrak te help, wat intussen
12
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Dit is gewone mense wat ons nog
inspireer en hoop gee.
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NUUS

11 | Helde in wording
aan die brand geslaan het.
Evert du Preez en Mokoni Chaka
is hul lewe lank al vriende en het
saam grootgeword op die plaas van
Evert se pa, Willie, in die Vrystaat. Die
band tussen hulle is opreg en word
verder bewys deur die feit dat beide
die ander se taal vlot kan praat. Die
dapper optrede van die twee beste
vriende het aanleiding gegee tot
die storielyn van Senwes se nuwe
TV-advertensie.
“Ek het gesien hoe ’n verslaggewer
’n onderhoud met die twee seuns voer,
en gesien hoe sy mond oopval toe
die seuns vlot met mekaar in Tswana
praat, terwyl hulle liggaamstaal opregte
vriendskap oordra. Ek het in dieselfde
tydperk gehoor van die lot van Seun
Diphoko, ’n voormalige plaaswerker in
dieselfde gebied, wat sy werk weens
’n besering verloor het. Seun het nie

12
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gaan lê nie en draadkarretjies begin
bou. Hy het intussen sy besigheid tot
nuwe hoogtes gevoer na blootstelling
op FB en donasies vanaf mense wat
graag wou help. Dit het vir ons sin
gemaak om die twee gebeurtenisse,
wat die mensdom se onblusbare
begeerte om goed te doen en hinder
nisse te oorkom, weerspieël - ongeag
die huidige politieke klimaat in die
land.”
“Ek daag enigiemand uit om na die
advertensie te kyk sonder om daardeur geraak te word,” sê Francois.
Die nuwe Senwes TV-advertensie
is minder as ’n kilometer vanaf die
treinongeluk verfilm. Die advertensie
sal op KykNet vertoon word, vanaf
April, maar kan moontlik ook op ander
platforms vertoon word. Skakel in op
die Senwes aanlynplatforms vir meer
inligting.

GR

Herdefinieer kunsmis met ons
verbeterde grondoplossing .

O

TM

Wortel

RB ET E RDE

ND

G TM

Kynoch

VE

O PLO SS

IN

Organiese materiaal
Lug

uppe marketing A17328/Rev2

Wortelhaar

Kleideeltjie
GRONDOPLOSSING

By Kynoch glo ons deur verskillende roumateriale te kombineer, die
grondoplossing sodanig bestuur kan word dat die plantbeskikbare
voedingstowwe in die grondoplossing verhoog kan word juis wanneer
dit die meeste saak maak.
Deur die grondoplossing te bestuur, kan die opname van voedingstowwe
verbeter word wat verbeterde opbrengste, gehalte en winsgewendheid tot
gevolg kan hê.

Kynoch – verbeterde doeltreffendheid deur innovasie.
011 317 2000 | info@kynoch.co.za | www.kynoch.co.za
Farmisco (Edms) Bpk. h/a Kynoch Kunsmis
Reg. nr. 2009/0092541/07

LANDBOUKUNDIG

Nismark

Blou Goud

'n versteekte skat

Laventel kan ’n winsgewende gewas op jou plaas wees. Hierdie pragtige kruieplant is
relatief nuut op die Suid-Afrikaanse landskap en is vinnig besig om momentum te verkry
vanwee sy kosmetiese en medisinale eienskappe.
Deur Kefiloe Manthata

S

enwes het die 15de jaarlikse konferensie van die Suid-Afrikaanse
Landbou Onderwysersvereniging
geborg wat van 31 Januarie tot
3 Februarie gehou is, en in die proses ’n
paar versteekte skatte ontdek. Een van
hulle was ’n plaas tussen Klerksdorp en
Wolmaransstad, waar Trudy Kasselman
en haar skoonma Rina Kasselman, met
velde blou goud, soos laventel nou bekend
is, boer. Hulle plant dit op ’n 0,5-hektaar
gedeelte van hul 1 hektaar grond. Trudy
vertel dat hul produklyn, Ruah, sy ontstaan
gehad het uit hierdie laventelboerdery as ’n
῾passieprojek wat in ’n voltydse volhoubare

14
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besigheid ontwikkel het’. Hierdie ontdekking het daartoe aanleiding gegee dat ons
bestaande nisboerderymarkte in SuidAfrika en die winsgewendheid daarvan,
van nader gaan bekyk het en sal ondersoek in die Senwes Scenario.
Laventelboerdery is relatief nuut op
die Suid-Afrikaanse landskap, maar dit
is vinnig besig om momentum te verkry hoofsaaklilk omdat aromaterapie, wat die
gebruik van vlugtige olies, insluitend laventelolie, behels, weer gewild begin raak het
weens die medisinale eienskappe daarvan.
Sowat tien jaar gelede was daar geen
laventeluitvoere vanuit Suid-Afrika nie.
Uitvoere van vlugtige olies wat uit laventelplante gedistilleer word, neem egter toe.
Veertien soorte laventel is dwarsoor
die wêreld beskikbaar, waarvan drie
baie gewild is onder Suid-Afrikaanse
boere: Engelse Laventel (True Lavender,
Lavendula), Lavandin en Spika (breë
blaarlaventel) vaar die beste in die SuidAfrikaanse klimaat. Laventel is ’n maklike
plant en groei sonder moeite in ryp en droë
toestande. Die beste toestande vir ’n laventelplant is volson, los, goeie dreineergrond
en ’n bietjie beskerming teen die elemente.
Laventel word vir eeue al beskou as
’n plant wat alles genees en die gebruik
daarvan is veelsydig en omvattend. Daar
word geglo dat laventelolie antiseptiese
en anti-inflammatoriese eienskappe het
en dat dit enigiets van spysverterings
probleme tot hoofpyn en naarheid kan
gesond maak. Navorsing dui aan dat
laventel gebruik kan word vir die behandeling van angs, slapeloosheid, depressie
en rusteloosheid weens die kalmerende

eienskappe daarvan.
Benewens die winsgewendheid van
’n laventelboerdery, vertel Trudy dat
produsente ook waarde tot hul laventelproduksie voeg. Sy het verkies om ’n
skoonheidsreeks te ontwikkel bestaande
uit lyfrome, badolies en verskeie ander
laventelgebaseerde luukse skoonheidsprodukte, wat deel vorm van die Ruahprodukreeks.
Die distilleerproses lyk gekompliseerd,
maar is eintlik baie eenvoudig. Laventel
distillasie is baie dieselfde as die proses
om mampoer te maak. Stoomdistillasie
of natstoomdistillasie is ’n proses waar
vlugtige olies deur stoom deur ’n verkoe
ler (van ’n stoompot of stoomketel) gedra
word, waar dit tot ’n vloeistof kondenseer.
Die vloeistof, wat bestaan uit plantolies en
water, word opgevang. Die vlugtige olies
dryf bo-op die water in ’n dun lagie, wat
afgeskei moet word.
Die oes van laventel vir doeleindes van
vlugtige olie word gedoen wanneer die
blomme goed ontwikkel is en wanneer
die onderste helfte van die blom begin
oopmaak, gewoonlik aan die einde van
Desember en vroeg in Januarie, afhang
end van die seisoen. Oesbeplanning
gedurende goeie weerstoestande is van
die uiterste belang, veral in die geval van
groot plantasies, aangesien die kwaliteit
en ekstraksie-effektiwiteit van die olie
verlaag wanneer water daarmee in kontak
kom gedurende die voorverhittingstadium
van distillasie. Die kwaliteit en graad van
die vlugtige olie wat onttrek word uit ’n
laventelplant, word bepaal deur die intensiteit en geur wat dit vrystel.

LANDBOUKUNDIG

BOERDERYVEREISTES
Hektare benodig om finansieel lewensvatbaar te wees: Produsente moet mik
vir hoë kwaliteit, waardetoegevoegde
markte.
Opbrengs per hektaar: True Lavender
lewer 8 tot 30kg en Lavandin 40 tot
220kg vlugtige olie.
Mees geskikte laventel vir die SuidAfrikaanse klimaat: Engelse Laventel,
Lavandin en Spika.
Klimaatvereistes: Laventel kan matige
ryp en droogte verduur en benodig vol
son, met sowat 300-1 400mm reën per
jaar.
Grondvereistes: Goed gedreineerde,
ligte, sanderige grond, pH moet tussen
5.8 en 8.3 wees en dit moet lae vrugbaarheidsgrond wees.
Grondvoorbereiding: Organiese
grondvoorbereidingspraktyke word aan
gemoedig. Plant op verhewe beddings.
Besproeiing: Besproeiing word benodig
for die eerste jaar of twee, totdat die plante goed gevestig is.
Bemesting: Laventel benodig min tot
geen bemesting.

SENWES SCENARIO | HERFS 2018
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ISUZU VRAGMOTORS

Verbind tot
Uitnemendheid.
Verbind tot U!

FXR 17-360 Dubbeldek-veebak
Handrat -

R928 ooo*

FTR 850 Vee-bak
Handrat AMT -

R714 ooo**
R74o ooo

NPR 400 Valkant-bak
Handrat AMT -

R38o 3oo**
R393 6oo

FTR 850 Karkashanger
AMT -

R999 ooo*

Vir beter werkverrigting en meer sukses ... koop die beste!
*Bepalings en Voorwaardes geld. Gekwoteerde pryse is insluitend van die vragmotorbak en uitsluitend van BTW. Beperkte voorraad beskikbaar.
Padgereedheids- en Registrasiefooie uitgesluit. Vertoonmodel/le mag verskil. BF&W. Sommige van die bogenoemde pryse is vir demonstrasie-eenhede.

NASIONALE NOMMER: 087 135 2069
Vrystaat & Oos-Kaap
Noord-Kaap & Wes-Kaap
Noordwes & Mpumalanga
Limpopo-provinsie
Gauteng & KZN
www.motus-retail.co.za

087 135 0426
087 135 2686
087 135 2687
087 135 2685
087 135 2069 2069
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Voorsprong tot
sukses

PRODUSENTFOKUS

Nog 'n tevrede klant van Senwes
Equipment in die Oos-Kaap

Die Gratz Broers
Ja, jy het reg gehoor! In die Oos-Kaap van alle plekke. Dit is omdat
Senwes Equipment die Oos-Kaap met mening begin diens het.

Die Gratz Broers is Senwes Equipment en John Deere aanhangers in die Oos-Kaap, Hier is een van die
broers, Vernon Gratz wat wys dat hulle die Groen Handelsmerke ondersteun.

18
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PRODUSENTFOKUS
Hier by Fort Warwick is
hulle melkprodusente
met 400 Jerseykoeie
en gekruiste rasse.

Deur Aubrey Kruger

T

ydens ons besoek aan OosLonden het ons by Senwes
Equipment se bemarker in die
gebied, Roy Moorcroft, gaan
kuier toe hy nog ’n John Deere trekker
by die Gratz Broers om hul plaas Fort
Warwick gaan aflewer het.
Roy vertel dat dit die vierde trekker is
wat hy aan die broers verkoop het en dié
keer was dit ’n John Deere 5082E.
Hulle vertel dat hulle altyd John Deeres
op die plaas gehad het, oues en nuwes,
alhoewel daar ’n paar weergawes van
die mededingers se produkte ook op die
plaas is.
Dit blyk egter dat Senwes Equipment
’n groot rol speel en Des en Vernon is
albei baie tevrede met die kwaliteit van
die trekkers en die diens wat hulle ontvang. Hulle ken vir Roy al sowat agt jaar.
Volgens hulle lewer Roy, sowel as die
takbestuurder Riaan Grobler en sy span,
’n uitstekende diens en los hulle probleme
baie gou op.

Die Gratz Broers
van Fort Warwick
ontvang die John
Deere 8082E trek
ker. Aan weers
kante is die broers
Des en Vernon
Gratz. In die
middle ontvang
Darryn Gratz die
trekker by Senwes
Equipment
Bemarker, Roy
Moorcroft.

MEER OOR DIE GRATZ BROERS
Hulle is trotse derde-generasie boere. Hul
oupa Frederick het in die Berlin gebied
geboer, waarna hul pa Fort Warwick in
1982 gekoop het, waar hulle sedertdien
boer. In 2007 het hulle die nabygeleë
plaas Wildene gekoop en in 2016 die
derde plaas. Teen daardie tyd het
Senwes reeds in die gebied inbeweeg.
Hulle is melkboere met sowat 400
Jersey-koeie en gekruiste rasse. Die oudste broer, Des, fokus hoofsaaklik op die
melkery terwyl die jonger broer, Vernon,
op die produksiegedeelte fokus.
FAMILIEBESIGHEID
Des en Vernon se seuns, Darryn and
Kyle, is aktief betrokke in die besigheid

en Des se vrou, Lor, hanteer die rekeningkundige en administratiewe sy van die
besigheid. Vernon se vrou, Karen, wend
haar vaardighede in die tamatiebedryf
aan. Hulle verskaf werk aan sowat 18 permanente werkers en maak slegs nou en
dan gebruik van tydelike personeel.
VOOR- EN NADELE
Die meeste Senwes produsente boer in
die platteland van Noordwes, Vrystaat
ensovoorts. Van die voordele van boer
dery in die gebied is dat die klimaat baie
warmer is en die winters is nie so koud
nie. Van die nadele sluit in bosluise, maar
hulle hou dit onder beheer.

TOEKOMS
Hulle toekoms by Fort Warwick is blink en
die plan is dat hul seuns, Darryn en Kyle,
by hulle sal oorneem as die vierde generasie, wat die boerdery verder sal neem.
Hulle laat glip dat hulle die besigheid gaan
uitbrei in die nabye toekoms. Die enigste
nadeel is dat alles afhang of die huidige
situasie in die land hulle sal toelaat om hul
planne tot uitvoering te bring.
Op die vraag wat landbouers genoem
wil word, antwoord hy: “Noem my ’n
boer, anders kompliseer jy net sake.”
Wees sterkter as ooit en jy sal die vrugte
daarvan pluk, met Senwes Equipment,
natuurlik.
SENWES SCENARIO | HERFS 2018
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Van die Weste…

na die Ooste…

Die liedjie draai in my kop op die reis van meer as
1 000 kilometer vanaf die tradisionele Senwes-wêreld in
die Noordwes, Vrystaat, Gauteng en Noord-Kaap na die
nuwe uitbreiding van Senwes Equipment in die ooste
van ons wonderlike land.
 Deur Aubrey Kruger

“F

rom the west side to the
east side” van Mike and
The Mechanics sal altyd ’n
treffer bly, hopelik net soos
die uitbreiding van Senwes Equipment
in die Oos-Kaap. Senwes is die afgelope
paar jaar al in die Oos-Kaap bedrywig by
Aliwal-Noord en Ugie, wat sedert 2016 in
bedryf is, en nou ook Oos-Londen.
Oos-Londen is gewoonlik sinoniem
met son, see, strand en sand maar nou is
daar ’n nuwe S wat in die gebied ingetrek
het, en dis verseker die S van Senwes
Equipment.
SENWES EQUIPMENT IN OOS-LONDEN
Ons het besluit dat dit hoog tyd is om
’n draai hier te maak waar die nuwe
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Senwes Equipment tak in 2016 gevestig
is. Takbestuurder Riaan Grobler vertel dat
hulle reeds in November 2016 die gebied
geoormerk het en vanaf Augustus 2017
daar operasioneel is.
MISSIE VAN SENWES EQUIPMENT
Die missie van Senwes Equipment met sy
agt personeellede in Oos-Londen is om
optimale diens aan klante te lewer as die
nommer een verskaffer in die gebied deur
middel van die verskaffing van landboumasjinerie. Klante sal spesifiek hul leuse
waardeer: “Ons dra ons klante op die
hande en die maatskappy se belange op
die hart.”
Strategies is die fokus hier op landbouklante wat baie verskil van die ander
Senwes-klante in die Noordwes, Vrystaat
en die res van die binneland. Hier is melkprodusente in die oorweldigende meer-

AREAFOKUS
Talle mooi kerke is in die stad te bespeur.

geleë, wat maksimale visuele sigbaarheid
aan die Oos-Kaapse klant verleen.

derheid, sowel as groenteverbouers.
Van die grootste Senwes Equipment
klante hier is die Gratz Broers, waarop
ons in die uitgawe fokus, Whiphold, wat
meer as 2 000 hektaar mielies plant en
wat al aan Nasie in Gesprek deelgeneem
het, asook Amadlelo.
Die tak is strategies langs die N2

WAT SÊ DIE BEMARKER
Die bemarker in die gebied is Roy
Moorcroft en hy vertel dat die klante hier
meer 55 tot 67 kilowatt trekkers benodig
en selde groter as 103 kW bestel. Hy
brei uit dat hier meesal vee-, tamatie-,
pynappel- en melkboere is en die John
Deere 5000 en 6000-reeks trekker is baie
gewild hier - daar is geen nodigheid vir
massiewe trekkers en implemente nie.
Produsente kan hom gerus kontak - hy
bedien die gebied vanaf Oos-Londen tot
Umtata, op in die binneland selfs tot by
Cathcart en Hamburg.
BEKENDES VAN DIE GEBIED
Van die bekendste figure uit die gebied
is die voormalige 1979 Formule Een

wêreldkampioen, Jody Scheckter. Met my
rondreis het ek selfs die straat genaamd
Scheckter Place letterlik raakgehardloop.
Met Senwes wat ook baie in krieket belê,
is dit goed om te weet dat die wêreldrekordhouer vir die meeste toetspaaltjies
in toetskrieket (532), Mark Boucher, ook
hier gebore en getoë is. Nog ’n bekende
is Makhaya Ntini, meer bekend as die
Mdingi Express, met verwysing na die
gebied waar hy vandaan kom.
BEKENDE KLUBS
Dit is die rugbytuiste van die Border
Bulldogs en die krieketmanne van die
Warriors by Buffalopark Krieketstadion.
Die stadion het tydens die IKR wêreldbeker in 2003 die eer gehad om as
gasheer op te tree en het ook twee IPL
wedstryde in 2009 aangebied. Reg langs
18

Die Stadsaal in tipiese Victoriaanse
styl dateer uit 1897.
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AREAFOKUS
Die Senwes Equipment werkswinkel
waar dit langs die N2 gevestig is.

21 | Oos-Londen
aan is die Buffalo Rugbyklub en Buffalo
Roadrunners. Roadrunners bied volgens
komiteelid, Tracy Smith, een van die mees
unieke wedlope in die wêreld aan, die
Washie 100-myl padwedloop van Port
Alfred, wat hier in Oos-Londen eindig.
BEKENDE BAKENS
Een bekende baken is die lughawe, wat
al sedert 1927 in die stad is, hoewel dit al
baie keer verskuif het. Die hawe is ook die
enigste rivierhawe in Suid-Afrika. Die John
Baillie-gedenkteken in die hawe herdenk
die historiese gebeurtenis van 1835 toe
die Britse vlag deur John Baillie vir die
eerste keer in die gebied gehys is. Daar is
ook ’n straatnaam ter ere van John Bailie.
Die hawe het ook die naam van Port Rex
nog duidelik aangedui, wat die oorsponklike naam van die stad was.
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Die stadsaal is baie uniek met sy hoeksteen wat in 1897 gelê is. Die kloktoring is
aan Koningin Victoria gewy en daarby is
daar talle ou geboue en kerke te bespeur
met onder andere die NG Gemeente
en St. Andrew’s Evangelical Lutheran
Church.
Terug by renjaers - die Grand Prix ren
baan van 3,9 km is sedert 1959 ’n beken
de trekpleister. Dis ’n korter weergawe
van ’n renbaan wat eens oor die 23 km
lank was. Die Daimler Chrysler aanleg,
waar die wêreld se C-klas Mercedes Benz
sedanmotors vervaardig word, is massief
met ’n duisend voertuie wat ’n prentjie
mooi toneel by die hawe skep.
En nou weet ons baie meer van die
gebied in die Ooste. Hoe lui die spreek
woord, Oos Wes tuis bes. Welkom in OosLonden, Senwes Equipment.

Die First
City Baptiste
Kerk.

AREAFOKUS

OOS-LONDEN:
PERSONEEL

Takbestuurder

Bemarker

Riaan Grobler

Roy Moorcroft
087 004 1391

083 602 5353

SENWES EQUIPMENT TAK

Waar: Die tak is strategies reg langs die
N2 geleë, in die industriële gebied in
Gonubie.
Kontaknommer: 080 941 4011 of
083 602 5353.
Posadres: East Coast Resortweg,
Meisieshalt, Oos-Londen, 5200.

Oos-Londen.takbestuurder
@senwes.co.za

roy.moorcroft@senwes.co.za



By Oos-Londen se tak is Estelle Grobler die werk
kaartklerk en Dassie Mawela en Kolly Totoyi is die
algemene werkers.

Werkswinkelpersoneel: Schalk Taljaard (Senwes Equipment Trekkertegni
kus), Quinton van Dyk (Senwes Equipment Onderdeleverkoopsklerk) en
Matthew King (Senwes Equipment Trekkertegnikus).

www.gundle.co.za
www.gundleapi.co.za
FEED WRAP
FODDER FLEX

Is a high strength, high stretch
and high tack reflective white
plastic that creates an airtight
tension seal for a minimum 12
month period to preserve silage
bales.

SILAGE

DAM LINING

NETWRAP

Long lasting SILEX has greater
puncture and tear resistance,
maintains an effective air/rain
tight seal and ensures less
damage to the silage.

Dam Lining engineered for
proven quality and cost effective
solutions in the agricultural,
industrial, mining, leisure and
waste disposal sectors.

Round bale netwrap is
manufactured from high quality
raw material using advanced
technological processes.

OTHER PRODUCTS
•
•
•
•
•

Cucumber shrink
Fumigation sheeting
Brick covers
Pond liners
Pool covers

•
•
•
•
•

Clear nursery covers
Truck liners
Plastic sheeting for construction
Mini tunnels
Branded packaging

•
•
•
•
•

Insulation roofing products
Flat roof waterproofing membrane
Gunmulch
Frost covers
Industrial packaging material

Available at
AFGRI Town&Country, FarmCity en Senwes Village is handelsmerke van Hinterland
AFGRI Town&Country, FarmCity and Senwes Village are trademarks of Hinterland
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uppe marketing A17749

Ontsluit jou potensiaal
met DEKALB ®-innovasie

DEKALB® saad bied die genetika en innovasie vir jou oes terwyl jy kan staatmaak op al die
ondersteuning en kundige advies wat jy benodig. Maak staat op DEKALB® ^ die innovasieleier.
Kontak ons op: 011 790-8200 of
customercare.sa@monsanto.com
ES

OU SUKS

PLANT J

MAIZE II

MAIZE

Acceleron®, Roundup Ready® Maize 2 en YieldGard® Maize II
is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC.

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

www.dekalb.co.za

DEKALB SA

@DEKALB_SA

LANDBOUKUNDIG

Voorbereiding
vir die oesseisoen

Die oesseisoen is om die draai en dit is nou die
regte tyd om alle oestoerusting te diens en te
inspekteer.

O

ns by Senwes is
gereed om alle produsente by te staan
met hul voorbereiding
vir die 2018 oesseisoen.
REDES VIR VOORBEREIDING
VOOR DIE OESSEISOEN
 Deur dit te doen, kan die produsent seker maak dat alle oestoerusting in ’n goeie, werkende
toestand is.
 Vookom lang staantye weens
foutiewe toerusting gedurende
die seisoen.
 Duur herstelwerk kan deur
voorafinspeksies tot ’n groot
mate uitgeskakel word.
 Toerusting kan beter aangewend word as stellings en kalibrasie korrek gedoen is.
 Beter aanwending van toerus
ting in die algemeen.
WAT SENWES WERKSWINKELS
BEPLAN VIR DIE OESSEISOEN
Senwes werkswinkels in enige ge
bied kan geskakel word om dienste
of inspeksies van oestoerusting te
bespreek. Die fokus is op stropers
omdat dit die belangrikse masjien is
wat in die tyd gebruik word. Dit het
baie slytonderdele en komponente
wat nagegaan en gediens moet
word voor die oesseisoen begin.
Alle werkswinkels is toegerus met ’n
voorseisoen inspeksielys (sien voorbeeld) en kritiese punte kan nagegaan word soos per die inspek
sielys. ’n Kwotasie kan dan aan die
hand daarvan opgestel word vir
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moontlike herstelwerk. Sodanige
herstelwerk sal deur gekwalifiseer
de vakmanne gedoen word, wat
spesialiste op die gebied van stro
pers en ander oestoerusting is.
Die belangrikse inspeksies en
herstelwerk op die stropers waar
op die werkswinkels nou fokus,
met behulp van die inspeksielys,
is verstellings, drywers en die
skoonmaak van die stropers. Ons
vind dat in die meeste gevalle
van onvoorsiene staantye, proble
me veroorsaak word deur laers,
belde of kettings wat nie behoorlik
geïnspekteer is nie. Die idee vanjaar is om ’n algemene inspeksie
te doen, wat areas insluit wat die
vorige seisoen as probleemareas
geïdentifiseer is, sowel as die mees
algemene probleme wat deur klante
gerapporteer word.
Ons vind ook dikwels dat
stroperoperateurs nie behoorlik
opgelei is nie en nie die masjinerie
tot volle potensiaal aanwend of
vir die doel waarvoor dit gemaak
is nie. Die gevolg is saadverliese
agter die stroper en probleme met
die gradering van saadmonsters.
Senwes bied opleiding vir stroper
operateurs, wat verstellings op
die stroper insluit vir verskillende
gewasse en toestande ten einde
die probleem aan te spreek.
Ons werkswinkels kan u ook
bystaan met presisiekartering of
enige ander leiding wat u mag
benodig.
Ons is gereed om u oproep te
ontvang.
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Condition
Feeder House Area

OK

Needs
replacement

Needs
adjustment

Feeder House Drive Chain,
Sprockets, Idlers & Guides
Slip Clutch
Reverser/Header Drive
Spline Shaft, Hoses,
Couplers & Wiring
Drum - Wear Ring,
Bearings, Supports, Stops
& Pins
Floor Sheet & Seal
Feed Plate

Stone Trap
Feeder House Reverser
Cooler
Shoe Auger - Front
Bearings & Bevel Gears
Shoe Auger - Drive Shaft &
Bearings
Condition
Left-hand Side

OK

Needs
replacement

OK

Needs
replacement

Needs
adjustment

Primary Countershaft 900
Gear Case
Drive Shaft
Cleaning Fan, Housing,
Fins, Bearings & Speed
Cleaning Shoe Pitman
Arms, Hangers & Bolts
Concave Actuator Motor,
Gears & Linkage
Concaves
Unloading Auger Drive
Chain, Sprockets & Guides
Unloading Auger Jack
shaft, Pulleys & Bearings
Unloading Auger Drive
Belts, Tensioner & Guides
Discharge Beater, Bearing,
Belt & Sheaves
Shoe Loss Monitors &
Wiring
Front Chaffer, Chaffer,
Sieve & Seals
Shoe Frames & Seals
Condition
Operator's Station
Cab filter condition

Wipers and Washers

Wiper blade condition

Blower motor operation
Heater operation
Air conditioning
AC Operation

System charge
AC Check for external
plugging

Needs
adjustment

JOU VISIE,
Senwes Equipment weet wat ons klante wil hê en bied innoverende finansierings
oplossings. As eksklusiewe handelaar van John Deere en alternatiewe toerusting,
verseker ons jou toegang tot die nuutste ontwikkelings en met presisieboerdery
bied ons ‘n optimale bestuursmiddel vir elke produsent. Jou visie is ons passie.

A

gri
rewards

PRODUSENTFOKUS

Julias Ramohlabi, die Senwes
Bestuurder, Ontwikkelende Produsente
is ‘n man wat verskeie posisie beklee.
In die komende uitgawes van Senwes
Scenario gaan hy ons op reis neem
deur die verskeie dienste wat Senwes
aan Ontwikkelende Produsente bied.
Sekere van die dienste sluit in toegnag
tot finansies, mentorskap en boerderybeplanning.

Van polisieman

tot mielieboer
’n Gelukkige Isaac Mokhatlha.

Julias Ramohlabi, Senwes se Bestuurder, Ontwikkelende Produsente, stel ons in hierdie
uitgawe bekend aan Isaac Kagiso Mokhatlha, ’n voormalige polisieman en gelukkige klant
wat ’n verbetering in sy mielieproduksie gesien het sedert hy besigheid met Senwes doen.
Deur Kefiloe Manthata

I

VROEË JARE
saac Kagiso Mokhatlha is op ’n
plaas in Lindley, Vrystaat, gebore
in 1966. Hy het sy vroeë jare daar
spandeer en boerdery leer ken en ’n
passie daarvoor ontwikkel, wat tot vandag toe nog voortduur. Hy het by die SA
Polisiediens aangesluit in 1986, waar hy
toegewyd vir 19 jaar diens gedoen het.
Mokgatla het in 2005 besluit om nie langer
die hunkering na sy passie te ignoreer
nie en het uit die Polisiediens bedank om

voltyds te gaan boer. Hy was ’n adjudantoffisier toe hy bedank het.
SENWES
Mokhatlha het deur Senwes Landbou
dienstebestuurder, Julias Ramohlabi, van
Senwes geleer en uiteindelik ’n verhou
ding met Senwes ontwikkel. Hy staan verbaas oor die verandering wat dit vir hom
meegebring het om ’n Senwes klant te
wees en wat dit vir sy besigheid gedoen
het. Hy glo dat hy nie soveel hektare sou
geplant het as Senwes hom nie ‟aangeneem” het nie. Mokhatlha kon hierdie
seisoen 175 hektaar mielies plant en sê

dit sou nie moontlik gewees het sonder
die hulp en ondersteuning van Senwes
deur Ramohlabi nie. Hy hoop dat die
maatskappy sal voortgaan om hom by
te staan met vaardigheidsbestuur, veral
met betrekking tot die bestuur van sy
besigheidsfinansies.
DIE VERANDERING NA BOERDERY
Mokhatlha het geleidelik in die boer
derybedryf begin inbeweeg in 2003
deur beeste te koop en te verkoop in
die Lindley omgewing. Hy het ’n ernstige terugslag beleef op ’n stadium toe
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PRODUSENTFOKUS
Senwes se
Julius Ramohlabi
bied advies en
ondersteuning
aan ontwikkelende
produsente.

29 | Van polisieman tot mielieboer
sy vee (vyftien koeie) gesteel is en hy moes weer
van voor af begin. Dit was ’n stryd om grond te kry
waar hy kon begin boer, totdat hy deur middel van
sy betrokkenheid by die National African Farmers
Union (NAFU), gehoor het van programme binne die
regering waarvolgens plase aan kleinboere toegeken
word. Nieteenstaande die uitdagings wat hy in die
gesig gestaar het, het Mokhatlha geglo dat boerdery
in sy bloed is en die feit dat hy op ’n plaas grootgeword het, het hom goed voorberei vir die dag waarop
hy uiteindelik die moed sou hê om uit sy gemaksone
te beweeg en sy passie in die boerderybedryf na te
streef. Daar was baie uitdagings maar in 2013 het sy
deursettingsvermoë vrugte afgewerp toe hy ’n plaas
kry in Vereeniging, waar hy tans boer.
GEWASBOERDERY
Mokhatlha erken dat hy sy hart op veeboerdery gehad
het, maar alles het verander toe hy met ander boere
praat, wat hom gewaarsku het teen die uitdagings
binne die boerderybedryf en hom aangeraai het om
te diversifiseer en so ’n meer volhoubare bestaan te
maak. Hy het toe begin om soveel as moontlik kennis
in te win deur in te skryf vir verskeie Graan SA kursus
se. Dit was toe hy besluit het om met mielies te begin
boer en so sy veeboerdery aan te vul.
GESIN
Mokhatlha is ’n getroude pa van twee dogters. Die
oudste, wat hom hopelik sal opvolg deur die boerdery
oor te neem, studeer tans Veeartseny Tegnologie by
die Tshwane Universiteit van Tegnologie. Hy vertel
dat hy sy dogters gereeld Nampo toe neem om hulle
aan die wêreld van boerdery voor te stel sodat hulle
uiteindelik sy opvolgplan kan uitvoer.
DIE PAD VORENTOE
Mokhatlha, wat ’n aantal toekennings in die proses
ontvang het sedert hy begin boer het, hoop om sy
besigheid uit te brei en uiteindelik ’n goed gevestigde
kommersiële boer te word. “Ek wil graag tot die land
se BBP en voedselsekuriteit bydra. Ek wil ook finansieel bemagtig wees sodat ek ander deur werkskepping kan bemagtig.”

Isaac Mokhatlha is baie dankbaar vir wat Senwes al vir hom beteken het om
175 hektaar mielies hierdie seisoen te plant.
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Kontak Julias Ramohlabi by 018 464 7156 of e-pos
hom by Julias.Ramohlabi@senwes.co.za indien jy
’n ontwikkelende produsent is wat wil voordeel trek
uit die dienste wat Senwes bied.

Van opkoms to
’n suksesvolle oes
DIE PANNAR WITBASTERVOORDEEL:
■ Wydaangepas en stabiel oor verskeie omgewings en seisoene.
■ Betroubare opbrengsverwagting van seisoen tot seisoen, verskans

jou risiko.
■ Professionele advies optimaliseer produksie en winsgewendheid.

Ons Witmieliebasters
Groeiseisoenklas
Ultravinnig
PAN 3A-173

Vinnig
PAN 4A-159
PAN 4A-111
PAN 4B-311B
PAN 4R-511R
PAN 4R-711BR

Medium-vinnig
BG 5285
BG 5685R
PAN 5B-485B
PAN 5R-785BR

PAN 5A-291
PAN 5R-591R
PAN 5R-791BR

Medium
PAN 6B-465B
PAN 6R-779BR
PAN 6Q-865BR

Die PAN 5R-791BR platform presteer deurgaans baie goed in die LNR proewe vir die westelike en oostelike
produksiegebiede. Die PAN 4A-111 platform se gewildheid in die oostelike produksiestreke word deur uitstekende
prestasie in die LNR-proewe onderskryf.
® Geregistreerde handelsmerke van PANNAR BPK, © 2018 PANNAR BPK

2018/WMAIZE/A/01

Saam boer ons
vir die toekoms™
infoserve@pannar.co.za
www.pannar.com
TM

INNOVASIE

OES:

Nie net tonne per hektaar nie, maar ook
die versameling van inligting per hektaar
 Deur Martin van Zyl
LANDBOU-UITDAGINGS
WÊRELDWYD

V

olgens landboubedryfspesialiste
en navorsers moet die volgende
4 uitdagings wêreldwyd deur die
landboubedryf aangespreek
word:
➊ Groeiende wêreldbevolking
➋ Deursigtige en veilige voedselproduksie
➌ Klimaatsverandering
➍ Gesonde voedsel
Die Wêreld Ekonomiese Forum is van
mening dat die wêreld voedselstelsels
van vandag moet transformeer. “Biljoene
mense is ondervoed, miljoene boere leef
op bestaansvlak, enorme hoeveelhede
kos word vermors en swak landbouprak
tyke eis sy tol op die omgewing.”

TEGNOLOGIESE VORDERING
Tegnologiese vordering het die potensiaal
om ’n omwenteling in die bedryf te help
bring.
Daar is 3 kenmerkende tegnologieë wat
oorweeg moet word:
➊ Die Internet of Things (IoT)
➋ Groot Data (Big Data) en
Ontleedkunde (Analises)
➌ Blockchains
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DIE INTERNET OF THINGS (IoT)

BLOCKCHAINS

Die IoT - wat staatmaak op sensors en
drywers wat gekoppel word aan rekenaarstelsels deur rekenaarstelsels, maak
dit moontlik om die baan of roete van
produkte deur die verskafferskettings en
die vervoer en opbergingsomgewings (bv.
temperatuur, humiditeit, reënval) intyds te
volg.

Een van die probleme met betrekking tot
die gebrek aan deursigtigheid en wye
aanvaarding van tegnologie vir boere en
die landbougemeenskap oor die algemeen, is die assosiasie van “bitcoin”
met “blockchain”. Alhoewel die twee op
ongeveer dieselfde tyd op die horison verskyn het, is dit totaal verskillend.
Blockchain kan gebruik word om inligting oor die beweging van voedsel deur
die verskaffersketting te monitor. Dit is
belangrik omdat tegnologie dit onmoontlik
maak vir die inligting om gesensor of mee
gepeuter te word deur deelnemers aan
die verskaffersketting.

Gebruik
Verskeie sensors word vandag in die
landboubedryf gebruik. Een voorbeeld
is grondvogsensors - dit kan byvoorbeeld die intydse status van grondvog vir
besproeiingsdoeleindes aandui.
GROOT DATA (BIG DATA)
Die idee is dat ons dinge kan leer van
’n groot massa inligting wat ons nie kan
verstaan wanneer kleiner hoeveelhede
inligting gebruik word nie. Groot Data kan
help om die totale landbouwaardeketting te
verbeter. Ons versamel groot massas data
deur presisielandboupraktyke.
Gebruikswaarde
Senwes gebruik hommeltuie en satellietbeelde met gevorderde sensors om
oesopmetings te doen. Die data is gebruik
om te vergelyk teen ’n norm - enige afwy
king van die norm kan aangedui word en
die produsent kan dan op ’n spesifieke
gebied fokus.

Gebruikswaarde
Deur deursigtigheid na die verskaffersketting te bring, sal dit ons in staat stel om
swak rolspelers en prosesses te identifiseer en te verwyder. Dit verseker ideale
toestande van die plaas na die mark en
ons kan die bron vinnig identifiseer in die
geval van ’n veiligheidsrisiko. Dit kan tyd
en geld spaar en lewens red.

SENWES OPLOSSINGSAANBOD
AAN DIE PRODUSENT
Dit is belangrik vir die Senwes groep om,
in plaas daarvan om die data-insette te
“oes”, dit te analiseer en te fokus op die
ontwerp van geïntegreerde oplossings vir
ons klante.

INNOVASIE

FIGUUR 1 – SENWES GROEP – GEÏNTEGREERDE KLANTGEFOKUSDE OPLOSSING

Grainlink:
Bemarkingstrategieë
en advies

Landbouadvies:
• Landboukunde
• Grondanalise insl.
chemies

R

GrainlinkSilobedryf:
Graanmarkinligting
en marktoegangs
oplossings

R

S

LE

Senwes Equipment:
Meganisasie en
presisie-oplossings

UT

RD

ER

CREDIT

Landbou-ekonomiese
advies

ELR

EKENIN G BES

TU

U

Versekeringsoplossings
Hinterland: Insetkoste
beplanning, advies en
produkte

Die oplossings sluit die volgende in:

Landbou-tegniese dienste, insluitend veran
derlike toedieningskaarte, post-oesopbrengs
kaarte en vergelyking.
Pasgemaakte finansierings- en versekerings
oplossings met gefokusde aandag deur sleutelrekeningbestuurders.
Uitgebreide meganisasie-/toerustingsvlootbeplanning
Produksie-insetkoste en gelykbreekbereke
ninge, gebaseer op klantspesifieke kontantvloeiscenario's, sowel as die verskaffing van
insette.
Marktoegang (graanbemarking)-strategie,
gebaseer op marktoestande en klantebehoeftes.

BRONNE
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_
with_a_Purpose_VF-reduced.pdf,
Advancement of farming by facilitating collaboration. Jan Willem Kruize. https://www.iof2020.
eu/
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JAG

Hoekom
herlaai jy?
Hoekom koop ek nie net ’n pakkie ammunisie oor die toonbank nie? Hoekom voel
ek dat die tyd wat ek spandeer het, beter spandeer is as om die naweek voor die
TV te sit en rugby kyk? Hoekom wil ons ure lank werk aan ’n lading en
aan die herlaai van ammunisie?
 Deur Jan-Lodewyk Serfontein

V

roeg Saterdagoggend pak ek
my voertuig om ’n paar ladings
op die skietbaan te gaan toets.
Die verskillende ladings is die
vorige aand tot laat gelaai. Die koeëls se
diepte asook die kruit se gewig is aangepas. Elke groepie van drie rondtes is
uniek en anders as die ander groepie. Na
’n paar kuiers by die kenners en ‘n paar
laat nagte het ek hopenlik ’n kombinasie
wat vir my die gewenste groepering sal
gee.
Na ’n paar ure op die baan het ek ’n
idee van watter kombinasie my geweer
van hou en wat ek moet herlaai. Nou kan
ek die res van my naweek gebruik om
ammunisie te herlaai met die resep wat ek
Saterdagoggend uitgekies het.
Teen Sondagmiddag laat staan my
ammunisie op die tafel. Ek het alles self
gemaak. Self uitgewerk waarmee my
geweer akkuraat skiet, en ook genoeg
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ammunisie gelaai sodat ek dié jaar lekker
kan gaan jag.
Die herlaai van ammunisie is ’n pro
ses wat so oud is soos gewere self. Die
herlaaiproses van die eerste gewere
het net voor die afvuur van die geweer
plaasgevind. Die herlaaiproses het
nie in ’n vertrek weg van die aksie af
plaasgevind nie. Die kruit en koeël is voor
by die loop ingegooi net voordat jy wou
skiet. Die slagdop het vroeër jare nog aan
die buitekant van die loop gesit. Met die
verloop van tyd het die slagdop na binne
die loop verskuif en deesdae is die slagdop, kruit en koeël een enkele produk wat
deur ’n dop bymekaar gehou word.
Die herlaai van ammunisie is dus
net so oud soos gewere self. Die skiet
van gewere kan maar moeilik plaasvind
sonder dat daar herlaai word. Die aankoop van ammunisie is dalk vinniger en
nie veel duurder as herlaai nie. Maar vir
skuts wat die ware ervaring van skiet wil
hê, bly herlaai nou maar net deel van
skiet. Die gevoel as drie skote mekaar op

100 m raak. Of die gevoel as jy die koeël
wat hy self herlaai het, uit die gemsbok
sny. Die trots en tevredenheid van iets
wat jy self uitgewerk het, ken geen einde
nie. Daardie koeël word beter bewaar en
meer stories oor vertel as oor die jag self.
Herlaai is dus ’n proses wat skuts aanpak
om hulle gewere meer akkuraat te maak
en om hulle jag nog meer te geniet.
WAT HET ’N SKUT NODIG OM TE
BEGIN HERLAAI?
In Suid-Afrika mag enige wettige houer
van ’n geweerlisensie, herlaai. Jy het jou
lisensie nodig om kruit en slagdoppies
te koop. Al die ander komponente wat jy
nodig het vir herlaai, word nie deur enige
wet beheer nie. Koeëls, doppe en herlaai
toerusting mag aangekoop word sonder ’n
vuurwapenlisensie.
Herlaaitoerusting is die duurste komponent van herlaai. Dit is gelukkig toerus
ting wat net een keer aangekoop word.
Probeer dus om goed genoeg te koop
sodat jou produkte wel ’n leeftyd kan hou.

IN DIE KOMBUIS

Wildsboudpotjie
in 'n japtrap
MET DIE FOKUS op Hartbeesfontein, wat sy naam te danke het
aan manne wat ’n gekweste rooi hartbees agterna gesit het, is
hierdie lekker wildsresep net die regte ding om tydens die oestyd
aan te knibbel. Of dit nou ’n springbokkie, rooibok of selfs ’n hartbees is.
Die resep het ons so ‘n tydjie terug gevind en dit kan gerus
probeer word.

WAT VIND PLAAS TYDENS
DIE HERLAAIPROSES?
Kortliks word die volgende gedoen om ’n gebruike dop te
herlaai sodat hy weer gebruik kan word om te skiet.
Die dop word met behulp van ’n matrys gevorm sodat
dit weer in die geweer se loop kan pas en die koeël styf
genoeg kan vashou. Die ou slagdop word ook in die proses
uitgedruk.
Die dop word dan skoongemaak en die lengte word
gemeet en teruggesny, indien nodig. Tydens die vuur van
die rondte en die vorming in die eerste stap, rek die dop.
Daarom moet dit korter gesny word na die verlangde lengte.
Na die sny en skoonmaak van die dop, word ‘n nuwe
slagdop teruggedruk in die dop in.
Die kruit word dan noukeurig afgemeet en in die dop
gegooi. Elke dop se kruit word deur ’n skaal geweeg en daar
word seker gemaak dat die regte hoeveelheid kruit per dop
gebruik word.
Laastens word die nuwe koeël weer in die dop terug
gedruk. Die lengte van die patroon word noukeurig bevestig
om seker te maak die koeël is nie te vlak of te diep in die
dop ingedruk nie.
Sodra die kruishaar pad vat na die eland se blad toe,
en net agter die blad stil staan, weet jy dat ’n suksesvolle
skoot nou net van jou afhang. Jy het reeds jou voorbereiding
gedoen en jou ammunusie kan nie beter nie. Nou kan al jou
aandag op die een saak wees wat hom voordoen, naamlik
die aftrek van die sneller. Al die ander voorbereiding is reeds
sorgvuldig gedoen en daar is niks om oor bekommerd te
wees nie. Die sukses van die jag het een Saterdagoggend
reeds op die skietbaan begin! Nou gaan die biltong net
soveel lekkerder wees vir Saterdagmiddag se rugby!

GEMARINEERDE WILDSBOUD
1 wildsboud (springbok, rooibok, ens)
8 knoffelhuisies, gehalveer
8 repe streepspekvleis, in repe gesny of 100g spek in repe gesny
4 eetlepels kookolie
3 medium uie, gekap
2 teelepels sout
varsgemaalde swartpeper na smaak
1 koppie beesvleisaftreksel
MARINADE
4 eetlepels bruinasyn
2 eetlepels kookolie
2 eetlepels bruinsuiker
2 lourierblare
10 heel swartpeperkorrels
3 heel naeltjies
1 kaneelstokkie
3 koppies rooiwyn (droog)
METODE
➊ Maak die marinade deur die asyn tot kookpunt te verhit en dan
die olie, suiker, lourierblare, peperkorrels, naeltjies en kaneel
by te voeg. Laat dit ’n paar minute kook. Verwyder van hitte en
laat afkoel. Roer die rooiwyn in.
➋ Gebruik ’n skerp mes en maak insnydings sowat 40 mm uitmekaar in die wildsvleis. Druk in elkeen, saam met die draad van
die vleis, ’n halwe knoffelhuisie en ’n reep spekvleis of spek.
➌ Sit die vleis in ’n bak en giet die marinade oor. Laat 24 uur
lank marineer (of langer) en draai die vleis gereeld om. Haal
die vleis uit die marinade en druk droog.
➍ Verhit die olie in ’n potjie en braai die vleis aan alle kante
bruin. Voeg die uie by en soteer tot dit deurskynend is. Geur
die vleis met sout en peper. Voeg verhitte beesvleisaftreksel
en 250ml van die marinade by en verhit tot kookpunt.
➎ Verminder die hitte deur ’n paar kole weg te krap of gasvlak
laer te stel. Sit die pot se deksel op en prut stadig vir 3 tot 4
uur of tot die vleis sag is.
Baie dankie aan Adrie Moffat vir die lekker resep.
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Navorsing lei tot 'n tydskrif
met 'n nuwe voorkoms!
Die resultate is uit! Ons het jou terugvoering op Senwes Scenario ter
harte geneem en ons redaksiespan was baie besig om te verseker
dat die nuwe Senwes Scenario met die nuwe voorkoms beter aan jou
behoeftes sal voldoen.

 Deur Marlon Abrahams
Hoofredakteur

T

en einde relevant te bly en die
veranderende behoeftes van ons
kliënte en lesers te bevredig, doen
Senwes gereelde navorsing onder
sy belanghebbendes. Die goeie nuus is
dat die Senwes Scenario-tydskrif grootliks
op die regte pad is met betrekking tot
inhoud, taalbalans, styl en uitleg.
Dit was insiggewend om te weet dat ons
lesers altyd bereid is om iets nuuts te leer.
Om hierdie rede bly ons produsentefokus
’n gunsteling en ons beoog om meer klem
te lê op nuwe boerderytendense, verskeie
innoverende praktyke en om meer boer
deryvertakkings en entrepreneurskap te
bevorder. Een van ons mede-produsente
het tereg opgemerk:

“As ek 'n artikel lees, vra
ek altyd in die eerste
paragraaf twee vrae: Kan
ek dit gebruik en kan dit vir
my geld maak? Kan dit my
bevoordeel?”
‹ Groep 4, Kroonstad ›
Ons het ook kennis geneem dat ons
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lesers graag wil lees oor mede-produsen
te, aangesien die meeste van ons 'n stryd
om oorlewing moet voer.
Vir nou is die gedrukte formaat hier om te
bly - 97% van ons lesers verkies steeds
die Scenario in gedrukte formaat, maar
ten einde al ons lesers te akkommodeer,
gaan ons digitale formaat (eScenario, die
Senwes Scenario webblad sowel as die
Senwes Scenario mobiele toepassing) van
krag tot krag.

Die groot meerderheid van ons lesers
bedryf gemengde boerderye, met die
hoofvertakkings grane (51%), gevolg deur
veeboerdery (36%). Ons neem kennis
dat ons lesers graag meer wil leer van
boerderyvertakkings wat nie deel van hul
eie kundigheid uitmaak nie. Ons lesers
dek ’n wye geografiese gebied (Vrystaat,
Noordwes, Noord-Kaap) en die meeste is
voltydse boere op wat geklassifiseer kan
word as groot tot mediumgrootte plase.

GROEP

GROEP

GROEP

GROEP

1

2

3

4

Deeltydse produsente
Klein plaas
≤ 800 ha
Grootte van groep:
14%

Voltydse produsente
Klein plaas
≤ 800 ha
Grootte van groep:
36%

Voltydse produsente
Gemiddelde plaas
≤ 801 ha – 1 500 ha
Grootte van groep:
29%

Voltydse produsente
Groot plaas
≤ 1 500 + ha
Grootte van groep:
34%

36% 48%

28% 52%

34% 49

62% 27%

Die verskillende groepe Senwes Scenario lesers. Waar pas jy in?
Senwes Scenario se vrouelesers word
beraam op 22.4%. Dit is interessant dat
ons vroulike lesers (wat net so betrokke
is in boerdery as hul huweliksmaats),
dieselfde inhoud as hul mans verkies. So
manne, haal die Scenario-tydskrifte uit jul
bakkies en deel dit met jul wederhelftes.

Scenario’s Scenario se ontwerp, tipografie en uitleg was grootliks in die kol,
maar ons het wel ’n paar veranderings
aangebring, soos om dit weer in ’n groter
formaat uit te gee. Die artikels se indeling
is ook verander en die klem is op korter,
bondige artikels.

NUUS
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Ek sou sê Scenario fokus bietjie wyer
as byvoorbeeld net onderdele. Daar
is iets vir die jagter, daar is iets vir die
dames, daar is kompetisies. Daar
is iets agter die lyne in Scenario,
dis nou iets interessants...
Scenario is meer ingestel op inligting.
‹ Groep 1, Bothaville ›

Mens kyk na hoe ’n ander boer
begin boer, hoe reël hy goeters
- dis baie interessant. En die
raad wat hy vir die jongboer gee
- al is ek nou nie meer ’n jongboer nie lees ek ook daai raad!”
‹ Groep 6, Hartswater ›

Senwes Scenario dien tot ’n groot mate as Senwes se
mondstuk en dra by tot Senwes se korporatiewe
beeld, soos gesien in onderstaande grafiek.

79%
65.3
22.8

Verhoog
(7-8)

Verseker
(9-10)

11.4
Tot 'n mate
(5-6)

Verhoog Senwes se
korporatiewe beeld

0.5
Geen verhoging
(1-4)

Gemiddelde
bydrae tot beeld
van Senwes

Laaste, maar nie die minste nie, BAIE DANKIE aan al ons
lesers wat aan hierdie navorsingsprojek deelgeneem het. Ons
waardeer u insette en vertrou dat ons op u voorstelle gereageer
het. En natuurlik, enige verdere voorstelle is altyd welkom –
e-pos u voorstelle aan ons redakteur.
SENWES SCENARIO | HERFS 2018
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Draf en Trap is
Ottosdal se juweel
Deur Aubrey Kruger

E

lke dorp of stad het sy toeristeaantreklikhede. Kaapstad het
met Tafelberg een van die sewe
nuwe wonders van die wêreld,
Calvinia het die wêreld se grootste posbus, Oudtshoorn het die Kangogrotte en
Ottosdal het die Draf en Trap.
Die Ottosdal Draf en Trap is al sedert
1994 deel van Noordwes, die ou WesTransvaal, en is op talle atlete en fietsryers se jaarprogram. Vanjaar het hierdie
juweel sy 25ste bestaansjaar gevier met
meer as 4 000 deelnemers, 2 800 atlete
en 1 200 fietsryers. Volgens Comradeslegende, Louis Massyn van Goudveld

Multi Sport in Welkom, wat die rekord
van 45 Comrades agter sy naam het, is
hierdie die grootste bymekaarkomplek vir
atlete en fietsryers in die platteland.
Die omvang is massief en die voorsitter Jaco Bamberger vertel dat nage
noeg 11 000 mense na die gebied
stroom. Sekretaresse en organiseerder
Willa Naudé sê dat borge kardinaal is
en bedank ieder en elk. Sonder hulle
bydraes is dit onmoontlik om die Ottosdal
Draf en Trap aan te bied. Senwes is trots
om ook al vir 25 jaar deel van Ottosdal se
uitvoerproduk te wees, as borg asook die
behartiging van ’n waterpunt.

’N PAAR DRAF EN TRAP STATISTIEKE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meeste atlete: 4 905 (in 2016).
Deelnemers (2018): 4065.
Aantal atlete (2018): 2 867.
Aantal fietsryers (2018): 1 198.
Lampies: 2 000 op die roete.
Liters paraffien: 1 500 liter.
Vrywilligers: 400.
Aantal medaljes: 5 000.
T-hempde vir voorafinskrywings: 1 000.

*Die Ottosdal Draf en Trap het as die
Nagmarathon in 1994 begin en vanaf
2002 staan dit as die Ottosdal Draf en
Trap bekend.

Kontak CEREALIS PRESISIE (018) 632 0362 of francois@cerealis.co.za
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Senwes Grainlink Kommandodrift deurvoerpunt

Migdol Boereklub Expo en
Demonstrasiedag
HINTERLAND EN SENWES was trots om deel van die agtste
Migdol Boereklub Expo en Demodag te wees, waar daar jaar
liks meer as 220 besoekers is en vanjaar was daar ook ’n rekord
getal van 38 uitstallers. Hier is Marietjie Grobler (Landbou Besig
heid Bestuurder), Phillip Lee (Bestuurder Veedienste), Stoffel
Koloane (Swaarvoertuigbestuurder) en Deon Lamprecht (Stoor
bestuurder). Indien jy deel van die negende uitgawe van die
Migdol Boereklub Expo en Demodag op 21 Februarie in 2019
wil wees, kontak die voorsitter van die Migdol Boereklub, Johann
Rousseau by 082 553 7715.

Senwes Equipment se bestes vereer
Senwes Equipment het hulle 2018 toekenningsfunksie op 23
Februarie gehou. Die wenners wat met die meeste louere
weggestap het was Kwek Dietrichsen en Paul Cornelius wat
vier en vyf toekennings onderskeidelik ingepalm het. Wimpie
Nel het drie toekennings ontvang. Hier is Wimpie Nel saam
met sy pa, Bernie Nel.

Op 9 Maart 2018 is die Senwes Grainlink deurvoerpunt by
Kommandodrift tussen Bothaville en Hoopstad aan pro
dusente bekendgestel. Dit bring Senwes nog nader aan die
klant. Dit is die tweede Senwes Grainlink deurvoerpunt in die
gebied, met die ander een wat by Kaalplaas geleë is.

2018 Senwes Grainlink Konferensie
by Senwes Hoofkantoor
DIE 2018 SENWES Grainlink Kon
ferensie het vanjaar op 20 en 21
Februarie by Senwes Hoofkantoor se
splinternuwe konferensiefasiliteite in
Klerksdorp plaasgevind. Meer as 160
personeellede het die konferensie bygewoon.
Die tema vanjaar was: Is jy reg vir die toekoms? Die uitvoe
rende bestuurder van Senwes Grainlink, Pieter Malan het
gesê: “Onthou ons het ’n gedesentraliseerde besigheid met
die mees suidelike silo by Petrusburg en die mees noordelike een by Middelvlei, wat omtrent 600 km uitmekaar is. Dit
is dus nodig vir ons om jaarliks ons strategie te bespreek.
Elkeen van ons by Senwes Grainlink moet reg wees vir die
toekoms”.

Senwes open nuwe konferensiefasiliteite

Senwes het op 28 Februarie 2018 amptelik die nuwe konferensiefasiliteite by Hoofkantoor geopen. Die fasiliteit sal as The Barn
bekendstaan. Meer as 400 name is deur personeel voorgestel,
maar Eswan Walker het die wennaam, The Barn, voorgestel.
Senwes HUB, Francois Strydom en Corné Kruger, HFB, het die
gebou geopen.
SENWES SCENARIO | HERFS 2018
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SENWES NAMPO

vier 52 jaar

Senwes sal weer vanjaar by die grootste geleentheid op die landboukalender, die Nampo
Oesdag, verteenwoordig word vanaf 15-18 Mei naby Bothaville. Dit is vanjaar die 52ste
verjaardag van die Nampo Oesdag.
Kom besoek die Senwes Grainlink
stalletjie by Nampo 2018.

Deur Mbali Skosana

S

enwes Grainlink Uitvoerende
Bestuurder, Pieter Malan, sê dat
Grainlink trots is om met Nampo
geassosieer te word en dat die
Grainlink stalletjie altyd gewild is onder
klante sowel as besoekers wat nie bekend
is met die landboubedryf nie, veral die
graanverkrygings-, graanhanterings- en
graanopbergingsfunksies.
“Die Grainlink stalletjie word beman
deur Senwes personeel wat jou op ʼn virtuele realiteitsreis deur ʼn silo sal neem en
die fynere kuns van graanbemarking en
graanbestuur met jou sal deel.”
Senwes sal weer ʼn medeborg wees
van Nasie in Gesprek, die land se mees
gerespekteerde landbougespreksprogram
(meer inligting oor Nasie in Gesprek by
Nampo elders in Scenario).
Voorbereidings word reeds getref en
die Assistent-Bestuurder vir Nampo &
Bemarking, Toit Wessels, sê die hoofdoel

is om landbou te bevorder deur meer stalletjies te verskaf. “Daar was verlede jaar
715 stalletjies en uitstallings en daar sal
750 vanjaar wees. “Toe hy gevra word om
drie opwindende hoogtepunte vir vanjaar
se Oesdag op te noem, het Toit gesê dat
daar plaasstalletjies sal wees wat aarbeie
en room verkoop, olywe en verskillende
soorte kaas. “Die damesprogram is ook
iets om na uit te sien aangesien dit elke
jaar beter is - daar is ʼn uitstekende pro-

gram vir die dames,” sê hy.
Die inwoners van Kaapstad kan
intussen ook uitsien na Nampo Kaap in
September 2018.
“Die idee is om die Nampo kultuur,
gebeure en suksesse aan die mense in
die Kaap voor te stel,” sê Toit. Senwes sal
ook deel wees van Nampo Kaap aangesien dit ʼn medeborg sal wees van Nasie
in Gesprek, wat ook vanaf Nampo Kaap
uitgesaai sal word.

Plaaswerkeropleidingsessie
in Bothaville gehou
DIE EERSTE plaaswerkeropleiding
sessie is by die Hinterlandtak in
Bothaville in die Vrystaat aangebied.
Dit is deur 34 plaaswerkers van 13
produsente bygewoon.
Hier is die gassprekers Sipho
Mvuyana (Besigheidsontwikkelings
bestuurder, RCL Foods: Dierevoeding
– Epol en Molatek), Phillip Lee (Hinter
land Diereproduksie Oplossingsbe
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stuurder) en John Khoza (MSD,
Dieregesondheid - Tegniese Spesialis
en Kleinskaalboerdery). Lee het ge
noem dat dit die eerste opleiding van
sy soort by Hinterland is.
Die praktiese opleiding is in Februa
rie 2018 gedoen.
Vir meer inligting of om hierdie
opleiding in jou area aan te bied, kontak vir Phillip Lee by 082 971 8692.

LANDBOUKUNDIG

Senwes Geografiese
Inligtingstelsel (GIS)

Alles wat jy op ’n
kaart kan plaas

Anelda Swanepoel

Ronel Koen

Nee, hier word nie gebak en gebrou nie, dit is nie daardie tipe gis nie, vertel die dames by
Senwes se GIS-afdeling, oftewel die Geografiese Inligtingstelselafdeling, my.
Deur Aubrey Kruger

D

it is nou oestyd en beslis die
regte tyd om die seisoen af
te sluit en vir die volgende
boerderyseisoen te beplan. Dit
is presies waar Senwes se GIS-afdeling
jou kan bystaan om letterlik enigiets denkbaar vir produsente op ’n kaart te plaas.
Alles wat op hierdie aardbol gebeur word
op papier voorgestel.
INLIGTINGSDIENSTE WAT
GIS VERSKAF
• Doelspesifieke plaas- en gebiedskaarte met GPS-koördinate.
• Lugfoto’s
• Hoëresolusie lugfoto’s – 50cm resolu-
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sie en selfs beter
• Tematiese kaarte, data-insamelings
kaarte, analitiese kaarte, beplannings
kaarte, netwerkkaarte, voorleggings
kaarte, publikasiekaarte, atlasse asook
lugfotokaarte (gebiedspesifiek op aanvraag).
• Chemiese analisekaarte, liggings- en
oppervlakkaarte.
In vandag se baie mededingende
landbouwêreld het jy die voorsprong
en voordeel nodig wat kartering vir jou
kan bied. Kaarte bied aan jou die skematiese voorstelling van enigiets in die
bedryf soos ’n kaart van Nampo Oesdag,
Senwes se silobedryf, aflaaipunte in jou
streek, besigheidsvennote of meulens in
jou streek of die hele land of wêreld. Daar

is nie perke nie - waar jy jouself ookal in
die waardeketting bevind, kan Senwes se
GIS-afdeling jou van hulp wees.
Kaarte word in groottes van A4 tot A0
verskaf en laminering word ook op aanvraag gedoen.
Om van hierdie dienste gebruik te
maak, kontak asseblief Senwes se GISspesialiste, waar inligting streng vertroulik
hanteer word. Indien jy nie al die inligting
het nie, kan die GIS-personeel jou ook
hiermee bystaan.
Anelda Swanepoel
Tel: 018 464 7390
anelda.swanepoel@senwes.co.za
Ronel Koen
Tel: 018 464 7382
ronel.koen@senwes.co.za

BLOU BETEKEN

SLIM ONTWERP VERMINDER
BEWERKINGS
SOLITAIR 9 LUGDRUKPLANTER
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SOLITAIR 9 MET KRISTALL 9
ralleloede is op ‘n pa
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Dit verseker

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.

■
■
■
■

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

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

AREAFOKUS

Hartbeesfontein

Die Hartklop van die Noordwes
“As die geelperskereën veertien dae in die boorde val, en dit reën bietjie-bietjie en dit
reën bietjie-bietjie en dit reën in die Wes-Transvaal.” So het Anton Goosen
prominentheid aan hierdie Noordwes-dorpie verleen met sy treffer, Geelperskereën.
Deur Aubrey Kruger

M

aar nou in oestyd sal sekere
mense, veral die in die
Oos-Kaap, wonder waar die
hartsdorpie is. In die hart
van die Noordwes tussen Klerksdorp
(29km), Ottosdal (43km), Coligny (55km)
en Ventersdorp (55km) met Lichtenburg
slegs 72km ver.
DIE BEGIN
Hartbeesfontein het sy ontstaan te danke
aan 2 540 families wat vanaf 1835 tot
1845 Noord-Oos uit Kaapland getrek het.
Van hulle is oorkant die Vaalrivier gevestig. Willie Lemmer, een van die wat letterlik gehelp het om die boek te skryf oor
Hartbeesfontein 1870 tot 2013, vertel dat
sommige plase reeds hier afgebaken en
bewoon is tussen 1845 en 1850.
Van die eerste families wat in die
gebied inbeweeg het, was Badenhorst,
Lemmer, Vermaas, Jooste en Lombaard.
Dit is interessant dat enkele lede van
hierdie ou families nog steeds in die area
woonagtig is.
Hartbeesfontein het sy naam te danke
aan die fontein wat nou en dan nog loop.
Die legende lui dat van die Voortrekkers
‘n hartbees geskiet en die bloedspoor
gevolg het tot by die fontein.
SENWES
Volgens die inwoners is hierdie gemeen
skap geseënd met Senwes in die omgewing, wat gestig is deur ’n groep boere uit
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die omgewing, sommiges van Ottosdal en
Hartbeesfontein.
TAK
Die takbestuurder by Hartbeesfontein
is Waldo Venter. Die tak is hartsmense:
“By hierdie tak is daar ʼn band met die
gemeenskap. Wat veral lekker is, is die
feit dat selfs die produsente almal in die
tak ken,” vertel personeel my.
Die huidige tak met sy 21 personeel,
die derde op die dorp, is al sedert 1984 op
die Ottosdalpad geleë, met die vorige twee
takke wat nou onderskeidelik ʼn harde
warewinkel en ʼn meule op die dorp is.
HARTBEESFONTEIN SILO
Die Senwes-silo is bekend op die dorp en
Hardé Lochenberg is die silobestuurder.
Die silo ontvang meestal mielies,
sonneblom, koring en sojabone. Daar is
20 silobuise met ʼn totale kapasiteit van
101 000 ton. In 2014 was die silo amper
vol, toe 91 000 ton graan ingeneem is.
BAKENS IN DIE DORP
Die seintoring is kilometers vanaf die dorp
al sigbaar waar dit lang ʼn skaduwee oor
die dorp werp. Die toring is ʼn ellelange
265 meter hoog en nommer 10 op die lys
van die hoogste strukture in Suid-Afrika.
Die bestuur van die Hartbeesfontein
Boerevereniging het onlangs ʼn veilig
heidsnetwerk ontwikkel. Dit monitor die
hele distrik met tot 16 kameras op torings,
juis vir produsente en ander gesinne
wat op plase woon. Dit is een van slegs
enkele soortgelyke netwerke in die land.

Die inwoners van die Evanna Tehuis
word as die dorp se pêrels beskryf. Die
tehuis is in 1969 gebou en huisves meer
as 100 bejaardes, asook verstandelik
gestremde pasiënte met 42 personeel
lede, waar die goue draad van menswees
aangeraak word. Die dorpie het sy eie
plaaslike koffiehuis wat skuins oorkant die
poskantoor geleë is en eers ’n slaghuis
was, waar Fanie Buys jare lank gewerk het.
Daar is groot nywerhede soos die
Staalmeestergroep, Scheepers Graf
steenmakers, ʼn groot hoenderaanleg
en selfs ʼn gemmerfabriek. Die Slag van
Hartbeesfontein het ook tussen die koppies van dié dorp en Coligny plaasgevind.
Daar is verskeie wildsplase in die
omgewing, soos Thaba Tshwene Lodge,
Shingalala Game Lodge en Thaba
Monate. Die NG Kerk is in 1959 gebou en
die saal dateer uit 1930. ʼn Museum word
ook op die perseel gehuisves. Dit is ‘n
boeredorp met selfs die gastehuise wat
daarvan getuig soos @JD Farm Lodge,
Farmhouse asook Villa Rosa.
BEKENDES VAN DIE DORP
Die Suid-Afrikaanse komponis, professor
PJ Lemmer, was ook ʼn Hartbeesfonteiner,
die oud-skoolhoof AJ Koen was die direkteur van onderwys en dr Fred du Plessis
was die oudvoorsitter van Sanlam. Al drie
is met die dekorasie van verdienstelikheid
deur staatspresidente vereer. Nog ‘n
bekende oud-inwoner is Edwin le Grange,
wat een van die huidige 100 op die kortlys
is van die MARSONE projek, wat beoog
om ʼn kolonie op Mars te vestig.

AREAFOKUS

HARTBEESFONTEIN:
PERSONEEL
HARTBEESFONTEIN SENWES
GRAINLINK SILO

Die Senwes Grainlnk Hartbeesfontein silo
met sy 20 silobuise het ‘n kapasiteit van
101 000 ton en is op 12 Mei 1978 deur die
Minister van Landbou, Hendrik Schoeman
geopen.

HARTBEESFONTEIN
HINTERLAND TAK

Waar: Die tak is ook langs die R507
geleë, soos jy van Hartbeesfontein
na Ottosdal ry, net sowat ‘n kilometer
verby die Senwes Grainlink Silo.
Kontaknommer: 018 431 0690/1/2

Takbestuurder
Waldo Venter

Hinterland
takbestuurder

Die seintoring, Hartbeesfontein se bekend
ste baken. Die toring is 265 m hoog en
10de op die lys van die hoogste strukture
in Suid-Afrika.
Daar is ook ʼn spook op die dorp waar
ene dr Biddenkamp gepraktiseer het
en dan is daar ook baie geskiedenis by
die begraafplase, Marietjie Robinson
se bekende blikversameling van 1 400
blikke en ʼn krokodilplaas van die 2007
Noordwes Wildsboer en 2006 Boervrou
van die Jaar, Rodene Lambrecht.
Alhoewel perskes nie meer so volop is
nie, is daar darem nog perskes net buite
te dorp te koop, soos in die ou dae, en
“Dan hoor jy hoe die railway perskes in
die ketel val”.

018 431 0690
083 321 7942

Hartbeesfontein.Takbestuurder
@hinterland.co.za

Werkswinkelbestuurder
Corné Kleingeld
Senwes Equipment Werkswinkelbestuurder

083 287 0122
Hartbeesfontein.Werkswinkel01
@senwes.co.za

Waar: Die tak is reg langs die R507
geleë, soos jy van Hartbeesfontein
na Ottosdal ry.
Kontaknommer: 018 431 0702.

Silobestuurder
Hardé Lochenberg

Senwes Grainlink
Silobestuurder
060 966 6820

hartbeesfontein.grainlink
@senwes.co.za

Senwes Markspesialis
Johan Vosloo
Senwes
Markspesialis Noordstreek

082 370 7089

Johan.Vosloo@senwes.co.za

Certisure Makelaar
Brian Beets

Certisure Korttermynmakelaar

018 431 0689
073 432 0476

brian.beets@certisure.co.za
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VERSEKERING

Onderversekering:

Lesse uit die verlede en die invloed op ’n eis
Die beeld van versekering word dikwels negatief beïnvloed as dit by onderversekering
kom. Versekerdes word erg ontnugter en gefrustreer deur die boodskap dat hulle
“onderverseker” is.

H

ierdie boodskap is veral die afgelope jaar aan boere oorgedra wat skade gely het nadat
byvoorbeeld store of voer
uitgebrand het asook toerusting beskadig
of vernietig is.
Navorsing deur ’n maatskappy met die naam CIB
Insurance Solutions
gedurende 2010
het getoon dat tot
70% van boere
in Suid-Afrika
onderverseker
kan wees.
Die rede
hiervoor is
dat hulle
dikwels
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die vervangingswaarde van die versekerde items onderskat en nalaat om
versekeringspolisse gereeld saam met
hulle makelaars te hersien.
OMSKRYWING VAN
ONDERVERSEKERING
Dit is waar jou versekeringsdekking (die
bedrag wat uitbetaal sal word in die geval
van skade of verlies) minder is as die
koste om daardie beskadigde of verlore
goed te vervang.
’n Ander beskrywing hiervan is dat jy
verantwoordelik bly vir die proporsionele
betaling van jou versekeringseis. Hierdie
beginsel word dikwels beskryf as “awery”.
Tegnies word die versekerde self die
versekeraar vir daardie gedeelte van die
verlies.
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Reliable

Betroubaar

Certi

ure
Brokers • Makelaars

Ernstig oor
u versekering?

Geen speletjies nie.

Betroubaar.

Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer
Authorised Financial Services Provider

Certisure Hoofkantoor
Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp
Tel: 018 464 7494

VERSEKERING
WAT IS DIE VERVANGINGSWAARDE
VAN GOEDERE?

46 | Onderversekering
Hierdie beginsel word toegepas om te
verseker dat:
• Onderversekering voorkom word.
• Die volle premie vir die risiko wat die
versekeraar dra, betaal word.
• Elke party ‘n regverdige gedeelte van
die verlies dra.
FORMULE WAT TOEGEPAS WORD VIR
ONDERVERSEKERING
[Bedrag Verseker ÷ Waarde op Risiko] x
Totale Verlies.
Voorbeeld 1:
Toerusting word vir R10 000 verseker. Die
werklike vervangingswaarde van die toerusting is R20 000. Indien die toerusting
deur byvoorbeeld vuur beskadig word
en dit kos R8 000 om te herstel, word die
uitbetaling van die versekeringseis soos
volg bereken:

[R10 000 ÷ R20 000] x R8,000
= Bedrag betaalbaar: R4 000.
Voorbeeld 2:
’n Gebou word verseker vir R500 000.
Die werklike vervangingswaarde van die
gebou is R800 000. Indien die gebou deur
byvoorbeeld ’n storm beskadig word en
dit kos R100,000 om te herstel, word die
uitbetaling van die versekeringseis soos
volg bereken:
[R500 000 ÷ R800 000] x R100 000
= Bedrag betaalbaar: R62 500.
Boere is soms geneig om nie tred te hou
met die vervangings- of markwaarde van
landboutoerusting nie. Indien hierdie
waardes dan ook nie gereeld hersien
word nie, kan gevind word dat daar totale
onderversekering is met ‘n eis soos tydens
oorstromings of brande.

Dit is veral belangrik om te verstaan
wat met die term “vervangingswaarde”
bedoel word.
Dit kan beskryf word as die koste, by
die indiening van ‘n eis, om die versekerde item met ’n soortgelyke produk te
vervang.
HOE KAN ONDERVERSEKERING
VOORKOM WORD?
Hier is ’n paar wenke:
• Vervangingswaarde van goed ver
ander oor tyd.
• Doen gereelde en realistiese waardebepalings van versekerde bates.
• Boere moet veral let op die risiko
wat natuurrampe soos veldbrande
inhou. Maak gebruik van ’n kundige
makelaar in landbouversekering vir
raad en advies.
Dit is belangrik om gereeld met jou
makelaar/versekeraar te kommunikeer.
Dit sal die risiko van onderversekering
beperk en verseker dat jy vir die regte
bedrag gedek is en eise op die korrekte
waardes bereken word.
BRON: www.geselsversekering.co.za
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ONTMOET
DIE NUWE
OPTIMIZOR REEKS

63023/MortimerHarvey/Landbw/A

Nou met verhoogde proteïene en 23 noodsaaklike
vitamiene en minerale ingesluit in ‘n verbeterde
resep waaroor jou hond gaande sal wees

PRIMA VOEDING VIR DIE LEWE WAT HULLE VERDIEN
Die nuwe Optimizor® reeks word deur RCL Foods vervaardig, die grootste vervaardiger van troeteldierkos in Suid-Afrika, wat ’n betroubare reeks
toonaangewende kleinhandel- en veeartsgeformuleerde hondekos-handelsname voorsien.
Optimizor® Premium is ’n voedsel van hoë gehalte, wetenskaplik geformuleer deur ons interne diere-voedingkundige en veearts, spesifiek vir
Suid-Afrikaanse honde. Die insluiting van hoë gehalte pluimveemeel en rys voorsien optimale proteïenvlakke – tot 20% meer as die toonaangewende
supermark-handelsname – om sterk spiere te bou en uitstekende verteerbaarheid te verseker, terwyl Vita Care® ’n gesonde immuunstelsel bevorder.
Optimizor® Complete is ’n smaaklike, gebalanseerde voedsel keuse aangevul deur Omega 6 olies vir ’n gesonde vel en pels, waarby immuunversterkende Vita Care® ingesluit is, alles teen ’n bekostigbare prys.
Koop vandag nog die nuwe Optimizor® reeks.

Beskikbaar in 5kg, 10kg en 25kg – vra daarvoor by jou naaste troeteldierwinkel of koöperasie.
V10665, V13583, V19465, V26107 (Act 36 of 1947)

Available in 5kg, 10kg and 25kg
V00000, V00000, V00000, V00000 (Act 36 of 1947)

rclfoods.com/optimizor
rclfoods.com/optimizor

FINANSIERING

Senwes Credit

bied unieke oplossings aan kliënte
Senwes Credit het homself oor die afgelope dekade bewys as hoeksteen
van Senwes se besigheidsmodel en strewe voortdurend daarna om
’n beter diens en waardeproposisie aan kliënte te bied.
Deur Francois de Kock

D

ie landbou-omgewing veran
der teen ’n geweldige tempo
en kliënte se vereistes raak al
hoe meer en meer gekompliseerd. Daar word van landboumaatskappye en veral verskaffers van finansiering
verwag om die kliënte se besigheid beter
te verstaan, strategiese struikelblokke
wat die voortbestaan en groei van die
boerdery kan belemmer, te identifiseer en
saam met die kliënt te sit en sy kort- en
langtermynbeplanning te doen. Sodoende

sal daar ’n beter en meer aanvaarbare
finansiële oplossing vir die kliënt op die
tafel gesit kan word.
Ten einde bogenoemde uitdagings te
oorkom, is Senwes Credit in ’n proses om
al die aspekte wat dienslewering aan die
kliënt raak, te herontwerp waar nodig om
sodoende ’n nog beter diens te lewer. In
die verband het Senwes Credit ten doel
om te beweeg vanaf ‘n verskaffer van
finansiële produkte na ’n verskaffer van
oplossings.
Die eerste fase van hierdie proses het
’n verandering in struktuur behels.
Francois de Kock is aangestel as Hoof:

Uitvoerende Bestuurder:
Pieter Swart

Hoof: Finansies,
Nakoming en Admin:
Herman Harmzen

Hoof: Agri-Finansiering:
Francois de Kock

Hoof: Gestruktureerde
Finansiering:
Johan Kunz
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Agri-Finansiering. Sy verantwoordelikheid
sluit in primêre landboufinansiering,
opkomende landbou en landbou-ekonomiese dienste.
Johan Kunz is aangestel as Hoof:
Gestruktureerde Finansiering en sy verantwoordelikheid sluit in om pasgemaakte
finansieringsopsies aan kliënte te bied,
wat belyn is met die kontantvloeibehoeftes
en -siklus van die kliënt, asook herstrukturering van balansstate.
Herman Harmzen is aangestel as Hoof:
Finansies, Nakoming en Administrasie.
As aanvulling van die bestaande span
Bestuurders Agri-Finansiering (voorheen
sleutelrekeningbestuurders) is Elize
Jordaan en Johannes Brink ook aangestel.
Senwes Credit bied unieke produkte
aan sy kliënte om in hulle behoeftes te
voorsien. Van hierdie produkte sluit die
volgende in:
• Termynfinansiering vir die aankoop van
plaaseiendom
• Bedryfskapitaal om in die bedryfskapitaalbehoeftes van die kliënt te voorsien
• Produksiekrediet vir die finansiering
van direkte insette
• Graanfinansiering vir tot 24 maande
wat gestruktureer word rondom die
kliënt se balansstaat en kontantvloei.
Landbou-ekonomiese dienste is deel van
die Senwes Credit span, om die produk
aanbieding en dienslewering aan kliënte
te optimaliseer. Persoonlike kontak en uitstekende kliënteverhoudings vorm die fondasie van Senwes Credit se besigheid.
Vir enige verdere inligting kontak
Francois de Kock by francois.dekock@
senwes.co.za.

R

JOU VISIE,
Senwes Credit – jou strategiese vennoot wat landbou verstaan,
finansiele oplossings bied en waarde tot jou besigheid voeg.
Jou visie is ons passie.

A

gri
rewards

FINANSIES

Persoonlike finansiële
beplanning:
Hou jou oog op die doelwit

Hoe presies sal die veranderinge
wat in die begrotingsrede genoem
word, u persoonlike omstandighede
beïnvloed?

D

AFTREEBEPLANNING

BEGROTINGSREDE 2018
Die Nasionale Begrotingstoespraak 2018 is al lankal die onder
werp van bespreking en baie Suid-Afrikaners het met asems
opgehou en ʼn bak springmielies gewag om te hoor hoe die
Minister van Finansies sy bes gaan probeer om die moeilike taak
uit te voer om die finansiële belange van die staat met die finansiële belange van die publiek te probeer balanseer.
Malusi Gigaba, Minister van Finansies, het sy eerste begrotings
rede onder wydverspreide bespiegeling dat dit ook sy laaste
begrotingsrede kan wees, gelewer en het probeer om duidelik
heid te gee oor hoe die beraamde begrotingstekort van ongeveer
R48,2 miljard aangespreek en verminder sal word.
Oor die afgelope paar jaar het geleidelike verhogings in belasting
ʼn gewoonteverwagting in Suid-Afrika geword, maar as gevolg
van die massiewe begrotingstekort is geleidelike toenames net
nie genoeg nie en is ʼn sterker benadering eerder gebruik.
2017 was ʼn op-en-af rit vir Suid-Afrika en daar was druk op die
staat om nie net stadige ekonomiese groei, resessies en afgraderings aan te spreek nie, maar ook om gratis hoër onderwys te
verskaf en die finansiële impak op laerinkomstehuishoudings en
die werkloosheidskoers te verminder.
Dit is nie ʼn klein takie nie en die hoeveelheid fondse wat nodig
is om bogenoemde te doen, moet van iemand ingesamel word,
naamlik belastingbetalers.
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ie maksimum koers van 45% bly onveran
derd vir die 2018/2019 belastingjaar en
daar is geringe belastingverligting vir
laerinkomsteverdieners.
Daar was geen verandering in die belastingkoers op
kapitaalwinsbelasting en dividendbelasting nie, en daar
was ook geen verhoging met betrekking tot rentevry
stelling nie.
Dit is belangrik om te verseker dat kliënte die effek
van bykomende belasting en heffings verstaan wat

soms ongesiens aftreespaargeld wegvreet. Alhoewel
inkomstebelasting relatief dieselfde bly, het BTW met
een persent tot 15% toegeneem. Die brandstofheffing is
ʼn bykomende 52 sent vir elke liter wat gebruik word. Al
hierdie veranderinge eet in jou finansiële doelwitte in en
moet ingereken word.
Ons moet ook in gedagte hou dat daar voorgestel is
dat die belastingvrystelling wat op buitelandse pensioe
ne toegepas word ten opsigte van dienste wat in die
buiteland gelewer word, hersien moet word. Daar word
ook oorweeg om die behandeling van pensioen- en
voorsorgfondse ten opsigte van emigrasie in ooreen
stemming te bring met die hantering van uittree-annuï
teite.
Benewens bogenoemde, is die langverwagte
voorstel om afgetredenes toe te laat om hul voordele
van pensioen- en voorsorgfonds na nie net uittreeannuïteitsfondse nie, maar ook na pensioen- en voorsorgbewaringsfondse oor te dra, aan die gang.
Bogenoemde verandering bied u die geleentheid om
gebruik te maak van voorsorgbewaringsfondse waar
daar uit voorsorgfondse afgetree word, asook die opsie
om pensioenfondsvoordele na ʼn pensioenbewarings-

FINANSIES

fonds na aftrede oor te dra.
BOEDELBEPLANNING
Kliënte met boedels van R30 miljoen en
meer sal nou voorsiening moet maak vir
ʼn addisionele 5% boedelbelasting aangesien die koers hiervoor toegeneem het
tot 25%.
Skenkingsbelasting vir bedrae oor R30
miljoen is ook tot 25% verhoog. Dit volg
noudat hoër netto waarde kliënte sal moet
verseker dat beplanning vir hierdie verhogings gedoen is.
Dit het nou selfs belangriker geword
om te verseker dat welvarende kliënte
met boedels van meer as R30 miljoen,
genoegsame likiditeit het om boedel
uitgawes aan te spreek, wat nou ook ʼn
verhoogde boedelbelastingverpligting sal
insluit.
Onthou dat enige lewensversekerings
polis wat uitgeneem word ten einde

likiditeit aan die boedel te verskaf, indien
betaalbaar aan die boedel as ʼn genomineerde begunstigde, nie net hoër boedelbelasting teweeg sal bring nie, maar ook
eksekuteursfooie. Gevolglik is dit belang
rik om die opbrengs te verhoog om voorsiening te maak vir boedelbelasting teen
25% in boedels wat R30 miljoen oorskry
en eksekuteursgelde teen 3,5%, plus BTW
van 15%.
Die uitwerking van artikel 7 C van die
Inkomstebelastingwet moet ook versigtig
oorweeg word aangesien die geagte
skenking waar geen rente gehef is nie,
aansienlik vir hierdie bedrae kan toeneem.
Bo en behalwe dit lyk dit asof die amptelike rentekoers wat op hierdie leningsrekeninge van toepassing is, ook vanaf
repo plus 100 (huidig 7,75%) tot die nuwe
koers van prima verhoog is. Vergelyk ons
dit met Standard Bank, dan is dit 10,25%.
Dit sal die effek selfs meer verhoog.

IN OPSOMMING
As gevolg van die positiewe reaksie op
die politieke ontwikkelinge in die afgelope
tyd, is daar ʼn kultuur wat progressiewe,
etiese en beslissende leierskap aanmoedig en wat eis dat ʼn kultuur van
belastingmoraliteit geskep word.
In die lig hiervan sal belastingontduiking en belastingvermyding nie geduld
word nie en sal meganismes soos wigte
en teenwigte tussen die SAID en die
Minister van Finansies geskep word wat
sal insluit die versterking van die Kantoor
van die Ombud sowel as die vestiging
van ʼn Kommissie van Ondersoek na
Belastingadministrasie en -beheer by die
SAID.
Die outomatiese uitruil van inligting
tussen lande sal verseker dat die SAID
hul stukkie van die koek vanuit ʼn belas
tingperspektief ontvang, hetsy ten opsigte
van individue of maatskappye.
SENWES SCENARIO | HERFS 2018
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Wat het ’n vrou
en versekering in
gemeen?
Deur Mbali Skosana

“Beide is baie duur en moeilik om te verstaan, maar bied wonderlike ondersteuning
wanneer jy dit nodig het.”

S

o sê Irene van Zyl, ma van twee tieners en ʼn Certisure
makelaar in Hartswater. Die beste raad wat sy vir haar
kliënte het is dat, alhoewel versekering ʼn teensinnige
belegging is, dit baie goedkoper en meer verantwoordelik is om versekering te hê wanneer ʼn motor herstel moet
word, gesteelde eiendom vervang moet word of jy die gevolge
van ʼn mislukte oes moet dra.
Versekering was nooit deel van die plan nie, aangesien sy in
die vervoerafdeling van ʼn Vaalharts-koöperasie begin werk het
na voltooiing van haar B.Ekonomie-graad aan
die Universiteit van die Vrystaat. Die geleent
heid om by die versekeringsbedryf aan
te sluit het ʼn jaar later gekom en sy het
reeds ondervinding in alle dissiplines van
die bedryf: eise, onderskrywing en oesversekering, wat haar kennis tot ʼn groot
mate uitgebrei het. In 2016 is sy bevorder
van assistent-makelaar tot makelaar en sy
sien uit daarna om haar vaardighede ver
der op te skerp, vir minstens nog ʼn dekade.
Irene van Zyl
Irene sê dat daar na 23 jaar steeds
daagliks nuwe uitdagings is, maar sy
probeer positief bly en haarself verbeter. Die grootste uitdaging
vir ʼn versekeringsmakelaar is deurlopende nuwe wetgewing en
regulasies waaraan voldoen moet word. Die onderskeie versekeringsmaatskappye plaas deurlopend nuwe en veranderde
produkte in die mark ‘’ʼn Mens moet op hoogte en aan die voorpunt bly, die hele tyd,” sê sy.
Irene se kantoor hanteer oesversekering vir koring, gars,
mielies en pekanneute teen hael, vuur en in-transitoskade. Sy
fokus hoofsaaklik op die persoonlike lyne-mark - haar klant is die
gemiddelde man/vrou wat sy/haar motor, huis en persoonlike
items wil verseker.
Vir die beste versekeringsoplossings in Hartswater, skakel Irene
by 087 004 1316, of epos haar by irene.vanzyl@certisure.co.za.
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GRAANMAKELAARS

Die faktore wat
verskansingsbesluite beïnvloed
Die primêre funksies van enige landboukommoditeitsmark is om prysvorming te fasiliteer, asook om ʼn platform vir effektiewe prysrisikobestuur te bied. Hierdie funksie en die
effektiwiteit daarvan word egter wel geredelik bevraagteken deur rolspelers in die bedryf.
Deur Frans Dreyer

H

ierdie wantroue beïnvloed
dienooreenkomstig produ
sente se bereidwilligheid
om gebruik te maak van die
prysrisikobestuur-markmeganisme tot hul
beskikking. Daar is egter oor tyd verskeie
ander redes of faktore geïdentifiseer wat
produsente se besluitnemingsproses
beïnvloed.
Internasionale en plaaslike navorsing in
die verband kan hoofsaaklik in twee kategorieë verdeel word.
Die eerste kategorie hou verband
met die karaktertrekke van die produsent, asook die produksieomgewing.
ʼn Produsent se ouderdom, ervaring, vlak
van opleiding, finansiële posisie, asook
die plaasgrootte en ligging speel ʼn rol in
elke verskansingsbesluit. Die tweede kategorie sluit alternatiewe risikobestuursmaatstawwe soos diversifikasie, versekering,
inkomste-ondersteuningsprogramme en
alternatiewe inkomstebronne in. Die faktore
moet egter nie in isolasie beoordeel word
nie aangesien hulle mekaar deurlopend
beïnvloed. ʼn Produsent se risikoprofiel sal
waarskynlik sterk beïnvloed word deur sy
finansiële situasie.
ʼn Vergelykende evaluasie tussen SuidAfrikaanse en onder andere Amerikaanse
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produsente, wat wel regeringsinkomste-ondersteuningsprogramme het, is ook
gedoen. Regeringsinkomste-ondersteu
ning speel nie ʼn rol in die Suid-Afrikaanse
konteks nie, maar dit het duidelik geword
dat Suid-Afrikaanse produsente geneig
is om ʼn groter persentasie van verwagte
produksie te verskans in vergelyking
met hul Amerikaanse eweknieë. ʼn SuidAfrikaanse produsent se verskansings- en
produksiebesluite is ook geneig om meer
hand-aan-hand gedoen te word, terwyl
Amerikaanse produsente geneig is om
eers te plant en dan te besluit oor ʼn prysrisikobestuurstrategie soos wat die sei
soen ontwikkel.
Die navorsing het natuurlik ook verder
gegaan om te bepaal aan watter vereistes
ʼn bemarkingsplan of verskansingstrate
gie moet voldoen om produsente oor
die algemeen meer geneë te maak om
gebruik te maak van die beskikbare
markmeganismes. Een van die belangrike
aspekte wat uitgelig is in die navorsingsresultate, is dat produsente se persepsie
van prysrisikobestuur moet verander
vanaf verskansing se vermoë om inkomste
te verhoog na verskansing se vermoë om
inkomstevariasie oor tyd te minimaliseer.
Die persepsie kan dienooreenkomstig
verander of aangespreek word indien ʼn
verskansingstrategie gekoppel word aan
meetbare produksiewinsgewendheid, die

vermoë het om te deel in opwaartse markbewegings, maar ook verskansingskoste
te kan minimaliseer. So ʼn strategie sal
dus dinamies en aanpasbaar moet wees
ten einde deurlopende en onvoorspelbare
veranderinge in markomstandighede te
akkommodeer.
Die realiteit bly egter dat daar nie een
spesifieke strategie sal wees wat jaar na
jaar die beste prestasie sal oplewer nie.
Senwes Marktoegang kan deur middel
van die produsentegraanbemarkers,
asook Senwes Graanmakelaars, van
hulp wees met verskeie voorseisoenbemarkingskontrakte en verskansingsalternatiewe wat sal inpas by elke produsent se individuele risikoprofiel. Daar is
ook doelgerigte planne in plek, wat eersdaags finaal geïmplementeer sal word,
wat die rol van ŉ produsentegraanbemarker verreikend sal verander.
ʼn Volledige uiteensetting van die nuutbeplande struktuur binne Marktoegang,
met die doel om kliëntediens te verbeter
en spesifiek verskansingsbesluite te fasiliteer, sal in die volgende uitgawe gepubliseer word.
Vir intydse markinligting kan u die
Bestuurder: Senwes Graanmakelaars
kontak by 018 464 7786 of stuur ʼn
e-pos aan Frans.Dreyer@senwes.co.za.

MARKTE

Graanmarkvooruitsigte
Artikel geskryf: 13 Maart 2018

Met oestyd wat naderkruip begin produsente se fokus verander vanaf die produksie
van graan na die bemarking daarvan. Die realiteit van lae pryse teen die agtergrond
van meer as voldoende voorraadvlakke, beklemtoon die belangrikheid van korrekte
bemarkingsbesluite.
Deur Hansie Swanepoel
Senwes Grainlink Markanalis

M

et die betreklike lang tydperk
tussen die skryf en publika
sie van hierdie tipe artikels
raak dit byna onmoontlik om
’n toepaslike scenario-analise te bied wat
kan help om ’n bemarkingsbesluit te fasiliteer. Daar word dus slegs gepoog om ’n
makro-ekonomiese oorsig op die belang
rikste prysdrywers te gee.

Figuur 1: R/$ grafiek
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WISSELKOERS
Veranderings in die R/$ wisselkoers het ’n
wesenlike impak op plaaslike graanpryse.
Oor die langer termyn is die rand besig
om te versterk – daar is nie tans aandui
dings dat hierdie tendens besig is om te
verander nie. Daar word egter nie wesenlike versterkings verwag nie – daar kan
dus stabiliteit rondom R12/$ verwag word.
INTERNASIONALE MARKTE
Die internasionale mark is nou in die tydperk waar die Suidelike Halfrond se oeste

gefinaliseer word, terwyl die Noordelike
Halfrond se oeste aan die begin van die
plantseisoen staan. Die belangrikste rolspelers hier is die produksie vanuit SuidAmerika in die suide en die VSA in die
noorde.
Suid-Amerika
Brasilië het ’n goeie produksieseisoen
ervaar, met oeste wat naby aan laasjaar se
rekordoeste is. Die groot oeste in Brasilië
word egter gedeeltelik afgespeel deur ’n
merkbaar swakker oes in Argentinië.

Bron:Reuters

MARKTE

Figuur 2: Produksie in Suid-Amerika
Argentinië en Brasilië is die sterkste kompetisie vir ons plaaslike mielies
in die uitvoermark. Plaaslike pryse sal
dus deurentyd vergelyk word met SuidAmerikaanse pryse om winsgewende
uitvoere te verseker.

VSA
Die VSA gaan ’n tydperk in waar produ
sente ’n keuse moet maak tussen die
aanplant van mielies teenoor sojabone.
Met mielie-aanplantings wat tans minder
winsgewend is as sojaboonaanplantings,

Tabel 1: Plaaslike vraag- en aanbodsyfers
S&D
Produksie

Oesskatting

Skatting vir 2018/19
WM

GM

Totaal

6 108 000

6 114 950

12 222 950

Terughoudings

200 000

350 000

550 000

Min vroeë lewerings

200 000

350 000

550 000

Plus vroeë lewerings

200 000

350 000

550 000

5 908 000

5 764 950

11 672 950

Beginvoorraad

2 805 286

1 418 159

4 223 445

Produsentelewerings

Beskikbaar vir binnelandse mark
Aanbod

5 908 000

5 764 950

11 672 950

Invoere

-

-

-

Netto vroeë lewerings

-

-

-

12 000

18 000

30 000

8 725 286

7 201 109

15 926 395

6 494 000

3 888 000

10 382 000

67 000

260 000

327 000

6 561 000

4 148 000

10 709 000

560 000

1 620 000

2 180 000

Totale vraag

7 121 000

5 768 000

12 889 000

Eindvoorraad

1 604 286

1 433 109

3 037 395

24.45%

34.55%

28.36%

2.96

4.42

3.51

90

135

107

Surplus
Totale aanbod
Vraag

Verwerk vir plaaslike mark
Diverse vraag
Plaaslike vraag
Uitvoere

Voorraad-tot-verbruik
Maande voorraad
Dae voorraad

is die verwagting dat VSA mieliepryse
relatief tot sojaboonpryse sterker behoort
te bly. Die VSA skop verder nie die plantseisoen op ’n gunstige noot af nie – groot
dele van die produksiegebiede word as
droog geklasifiseer en sal reën moet ontvang voor aanplantings gedoen kan word.
Plaaslik
Die belangrikste kenmerk van die plaaslike mark is tans die oormaat voorraad wat
van die 2017/18 seisoen af oorgebring
is. Dit het tot gevolg dat pryse waarskyn
lik nader aan uitvoerpariteit sal bly verhandel. Enige prysondersteuning sal
waarskynlik vanuit ’n swakker wisselkoers
of stygende internasionale pryse kom
aangesien beide hierdie faktore ’n wesenlike invloed op pariteitspryse het.
OPSOMMEND
Plaaslike pryse behoort waarskynlik ’n
sywaartse tendens vol te hou, waar pryse
rondom uitvoerpariteit verhandel. Selfs
met amper 2,2 miljoen ton se uitvoere,
word oordragvoorraad aan die einde
van April 2019 van rondom 3 miljoen
ton verwag. Daar kan egter tussentydse
oplewings in pryse wees as gevolg van
sterker internasionale pryse of ’n swakker
wisselkoers. Hierdie geleenthede kan en
moet benut word om bemarking so optimaal as moontlik te doen.
Skandeer die QR-kode vir die nuutste
markinligting.
http://senwes.co/HSApr18
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MENSLIKE HULPBRONNE

Trauma

in die werksplek
Baie situasies in die werksplek kan aanleiding gee tot trauma of
werknemers aan trauma blootstel.
Deur Senwes HR Department

W

erkgewers kan nie waarborg
dat werknemers nooit blootstelling sal hê aan trauma in
die werksplek nie. Hulle kan
egter die nodige aksie neem om die effek
van blootstelling aan trauma te verminder
deur te verseker dat werknemers toegerus
is met die regte hulpbronne, soos die
vermoë om midde-in ʼn situasie te reageer
en om toegang te hê tot die nodige strategieë ten einde die situasie te kan hanteer.
Potensiële trauma in die werksplek kan
blootstelling aan die volgende insluit:
• Stresvolle insidente – dood, smart,
selfdood of besering, wat verband hou

met die werksituasie en persoonlike
situasie.
• Ondernemingstressors – gebrek aan
hulpbronne in die werksomgewing,
afknouery, dreigemente, teistering,
kwaadwilligheid, uiterste isolasie,
chroniese druk, onopgeloste konflik,
ensovoorts.
• Fisiese stressors – lawaai, chaotiese
omgewing, gevoel van geen beheer
oor spasie, vrees oor fisiese veiligheid,
skerp/flitsende ligte, uiterste hitte of
koue, konstruksie en ander ongunstige
fisiese toestande.
• Eksterne bedreigings – ontruiming
van werknemers of werknemers wat
nie toegelaat word om ’n spesifieke
perseel te verlaat nie, brande of rooftogte.
Waar moontlik, berei personeel voor om
te reageer op potensiële trauma op so ’n
wyse dat die risiko van leed verminder.
Wyses waarop dit benader kan word is om
’n potensieel traumatiese gebeurtenis na
te boots of met personeel te bespreek om
diegene wat blootgestel is, voor te berei.
Dit kan nabootsings van dreigende telefoonoproepe insluit, ’n fisiese konfrontasie
of ’n lewensbedreigende insident. Die
oefening moet die protokol aanspreek
waarvolgens die situasie hanteer moet
word, asook die potensiële impak op
werknemers. Dit help om werknemers
sielkundige voor te berei. Wanneer ’n
traumatiese gebeurtenis wel plaasvind, sou dit wys wees om bystand
vanaf ’n professionele persoon, ’n
maatskaplike werker, berader of
sielkundige te bekom. Indien een
nie geredelik beskikbaar is
nie, neem die werknemer(s)
na die naaste fasiliteit wat
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traumapasiënte kan hanteer (regeringsfasiliteite bied gratis ondersteuning in die
verband).
Voorkom die volgende wanneer traumatiese gebeurtenisse plaasgevind het:
• Moenie die situasie ignoreer nie - Net
omdat die werknemer rustig en kalm
voorkom, beteken nie dat hulle geen
vrae of bekommernisse het.
• Moenie reaksie uitstel nie - Dit verg
ware leierskap om die waarde van
onmiddellike reaksie te verstaan en om
die regte hulpbronne te bekom.
• Moenie kommunikasie onderdruk
nie - Werknemers moet daaroor praat,
met of sonder die werkgewer se ondersteuning.
Trauma het 'n impak of elke aspek van
’n werknemer se emosionele welstand
en produktiwiteit. Deur die veelvuldige
minder dramatiese stressors te herken en
aan te spreek, kan jou maatskappy die
nodige aksie neem om trauma te voorkom
en te behandel voordat die effek daarvan
katastrofiese afmetings neem. Deur ’n
werksplek te skep wat nie werknemers
traumatiseer nie, kan jy as werkgewer nie
slegs die geweldige koste van trauma verminder nie, maar jy kan ook help om die
latente kreatiewe en produktiewe poten
siaal van jou werknemer te ontsluit.
Bronne
http://humannatureatwork.com/article/thehidden-cost-of-workplace-trauma,
https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/job-specific-strategies/
workplace-trauma,
https://www.optum.com/content/dam/
optum/resources/whitePapers/5218_
CIRS_White_Paper_08062014.pdf

EER DIE TEGN

Eks

I

k

ie
s
lu

Acceleron® – die saadbehandelingspakket
wat help om die prestasiepotensiaal van die
saad wat jy plant van meet af aan te vergroot.
Deur jou saad vroeg in die seisoen teen ‘n
verskeidenheid van nematodes, insekte
en grond- en saadgedraagde siektes te
beskerm, optimaliseer Acceleron® vroeg in
die seisoen reeds plantstand, eenvormigheid
en groeikragtigheid vir verhoogde
opbrengspotensiaal.

sin

OG
L
O

g

SAAD

DIE

BE

LIS

IN

A N ‘N S T E R
EL V
K

MA

DE

OP

TI

VO

pl
os

‘N

E

GE

AD

N
GI

uppe marketing A17737/SS

EK

OR

E

J

D
OU

RK O R S P R O N G E N O E S D I E V O

TER K
S
N
I D IG
G
STE
N
E
I
B E A L B ®- S A

we

o

ES

OU SUKS

PLANT J

Acceleron® saadbehandelingspakket.
Voordelig vanaf dag een.

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

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

®

PERSPEKTIEF

Die wonderlikste tyd van
die jaar - oestyd!
“Anyone who will eat his seeds today will be hungry tomorrow
because he has nothing to plant and nothing to harvest later.”
Deur Jenny Matthews

M

iskien is ek nog sterk onder
die indruk van een van my
gunsteling gedigte, ‘To
Autumn’ deur die Engelse
romantiese digter, John Keats: Season
of mists and mellow fruitfulness, Close
bosom-friend of the maturing sun;
Conspiring with him how to load and
bless with fruit the vines that round the
thatch-eves run’; maar ek moet bieg oestyd is dié tyd van die jaar waarna ek
die meeste uitsien! Herfs is in die lug en
die effense byt is verfrissend na die lang,
droë hitte van die somer. Die bome begin
hul blare verloor en die eerste ryp is om
die draai - die swaeltjies begin ook reeds
voorberei vir hul migrasie. Dit is ook die
hoogtepunt van die seisoen se aktiwiteite
en harde werk - soms letterlik dag en
nag - grondvoorbereiding, die herstel van
’n trekker deur die nag sodat die plantprogram betyds afgehandel kan word of
die monitering van oeste deur die seisoen
om probleme te identifiseer. Alles word
gedoen in afwagting van die oestyd!
Met die draai van die seisoen van somer
na herfs, is daar ook ’n verandering in
die gemoedstoestand van die produsent.
Waar hy eers angstig op die uitkyk vir
reënwolke was en letterlik wag gehou het
teen onkruid en peste, sien hy nou, met
oestyd, die volvoering van sy werk en kan
hy bepaal of sy harde werk die moeite
werd was. Na ’n goeie seisoen is daar
niks so bevredigend as om op ’n stroper
te sit en te kyk hoe die buise vol mielies
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word nie en hoe die pitte in wagtende
trokke stroom om by die naaste graansilo’s afgelewer te word. Oestyd is die
hoogtepunt van die boer se hoop - en dit
is 'n seisoen van dankbaarheid.
As onskuldige kind het ek uit volle bors
die volgende gesang gesing:
“We plough the fields, and scatter the
good seed on the land, but it is fed and
watered by God's almighty hand. He
sends the snow in winter, the warmth to
swell the grain, the breezes, and the sun
shine, and soft, refreshing rain.”
Ek het egter eers nadat ek met ’n produsent getroud is en ons alles wat ons
het in die nuwe oes belê het - finansies,
bloed, sweet en trane - waardering gekry
het vir die dankbare trant van dié gesang
en vir die wyse waarop ’n goeie oes die
hart vervul met dankbare vreugde. Ek het
toe eers die vertroue en hoop in die hart
van ’n boer wanneer hy vol verwagting
saad in die grond plaas, in afwagting
op ’n oes, verstaan. As boervrou het ek
uiteindelik begrip ontwikkel vir die omvang
van ons afhanklikheid van 'n goeie oes,
waarmee ons ons gesinne moet voed, ons
rekeninge moet betaal en hopelik in ons
boerdery moet herbelê om dit uit te brei.
Die Amerikaanse entrepreneur en motive
ringspreker, Jim Rohn, wat as plaasseun
in Idaho grootgeword het, het gesê: “The
greatest form of maturity is at harvest
time. This is when we must learn how to
reap without complaint if the amounts are
small and how to reap without apology if
the amounts are big.” As gesin het ons
ook al telkemale die koel herfs met swaar

harte ingegaan na ’n swak oes, met ’n
inkomste wat beteken dat ’n moeilike
jaar vir ons voorlê. Maar dan plant ons
weer, en ons harte is vol hoop en ons
kyk vorentoe, ons hoop en vertrou dat
dit sal goedgaan want dis ’n nuwe sei
soen, ons het nuwe energie en hoop. My
man beweer dat die rede vir die ewige
optimisme van die boer verduidelik word
in die “Wet van Gemiddeldes”. Daardie
reuse oes.. wel, dit kom altyd nog...
‘aankomstige jaar’! Volgens die Wet
van Gemiddeldes sal alles uitwerk op ’n
gemiddeld - die Wet van Gemiddeldes
wen uiteindelik! Dit leer ons om te aanvaar
dat, ongeag ons beste pogings, slegte
goed soms gebeur. Die boer vertoef nie
by die negatiewe nie en hy vra homself
ook nie af waarom hy so hard moet werk
met geen waarborg vir ’n oes nie. Boere
is verbind tot die langtermynsiening en
werk deurlopend hard om hul doelwitte te
bereik
Jim Rohn sê die storie van die Wet van
Gemiddeldes word beklemtoon in die
Gelykenis van die Saaier en ons kan verskeie lesse daaruit leer:
Eerstens, die saaier was ambisieus
en tweedens, hy het uitstekende saad
gebruik.
Daar was egter ’n paar uitdagings::
 Die eerste saad het langs die pad
geval en die voëls het dit opgepik.
Rohn sê: Jy moet weet dat die voëls
van jou saad gaan oppik. Maak vrede
daarmee en hou op om jou daaroor te
verknies.
…En die saaier het aanhou saai.
Rohn sê: Die geheim vir sukses - volharding.
 Maar toe val die saad op klipperige
grond…
Rohn sê: Dis nie jou skuld dat die saad

TUIN

op die eerste warm dag verskroei
het nie - jy het uitstekende saad
gehad. En hy het aangehou saai…
Om dit te kon doen, moes hy dis
sipline uitoefen oor sy teleurstelling.
 Toe val die saad in die dorings, wat
die klein plantjies verdring het.
Rohn sê: Aanvaar dat die dorings
van die plantjies sal verdring! En
hou aan om die goeie saad te saai.
 Uiteindelik val die saad op goeie
grond.
Rohn sê: Dit sal altyd... AS jy aan
hou saai!
Waarom?: “'n Oes kom nie na
diegene wat hoop nie. Ook nie na
diegene wat wens nie, of wat hulle
duime vashou nie. ’n Oes kom net
na diegene wat die risiko geneem
het, en geplant het.”
Ons kan nie aanhou wroeg met verlore geleenthede nie; ons moet eerder
aanhou saai, en aanhou om nuwe
geleenthede te ondersoek. Beywering,
volharding, hoop en geduld neem ons
verby die voëls, die weer, die dorings,
die uitdagings en teleurstellings - tot
by oestyd. ’n Finale brokkie raad van
Rohn: Jy sal nie gelukkig wees as jy
nie produseer nie. Die spel van die
lewe gaan nie oor “RUS” nie! Ons
rus net lank genoeg om ons kragte te
hernu sodat ons weer kan produseer.
“Wat is die rede vir die seisoene en
die saad, die grond en die sonskyn,
die reën en die wonderwerk van lewe?
Om te kyk wat jy daarmee kan doen om alles te probeer om iets daarmee
te doen.” As produsente het ons die
beste moontlike geleentheid om deel
te wees van die ritme van die lewe en
om uiteindelik getuie te wees van die
wonderwerk van die oes!

Werk nóú aan
jou tuin vir
die winter en
lente

April en Mei is die maande om jou winter- sowel
as lentetuin te vestig.
Deur Carl Kirstein

OM ’N SUKSESVOLLE winter- en
lentetuin te hê, is die volgende stappe
nodig:
 Bemes beddings – Voeg
Engelsesout by sitrusbome, aalwyne
en vetplante wat in die winter blom.
 Grasperke – bemes met superfosfaat
en belug grasperke wat hard is.

 Plante wat nou opgebreek en herplant kan word, is: Wilde Iris, Wilde
Knoffel, Agapanthus en grondbedekkers in beskutte areas.
 Dit is ook ’n goeie tyd om julle potplante oor te plant. Gebruik ’n pot
twee groottes groter. Sny die wortels
uit en plant in gebalanseerde potgrond.
 April en Mei is ’n goeie tyd om bome
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Kos vir die siel

Die werklikheid is
nie net 'n illusie nie

I

Milanie Vosloo

s uitsientye illusies? Drome waaraan ons vashou om deur
die moeilike tye te kom? Of kan ons régtig met ’n verwagting leef?

Elke jaar beleef ons dit: Ons sien uit na ’n vakansie, Desembermaand se saamwees met familie, na ’n groot geleent
heid, na... en dan? Dan is dit toe níé so wonderlik as wat ons
gedink het. Die uitsientyd is om baie redes, nie so goed as
waarop ons gehoop het. Of die oomblik gaan verby en ons betrap onsself dat die lewe en sy probleme toe maar net tydelik
op “pouse” was. Alles is maar besigheid-soos-altyd en mense
bly maar ménse. Dan wonder mens: Is dít nou die léwe?
Waarskynlik ja en nee. Ja, baie omstandighede gaan nie ver
ander en ons het ook nie beheer daaroor. Ja, ons bly maar
gebroke mense, wat mekaar soms verkeerd opvryf, ondanks
ons beste pogings, en ja, die lewe is en sal nooit maklik wees.
Gelukkig is daar ook ’n “nee”! Want nee, ons hoef nie in sak
en as ons lot te aanvaar. Iewers is daar altyd oplossings, beter
maniere of ander paaie. En hoewel ons as mense sukkel om te
verander, hoef ons nie op mekaar se negatiewe en verkeerde
te fokus nie. Diep binne-in elkeen is daar iets goed, lê die mooi
verskuil onder die stukkende buitekant. En nee, die lewe wat
ons sien, is nie die enigste. Terwyl ons ons blind staar teen
die eendimensionele fisiese, speel daar ’n ander toneel in die
geestelike dimensie af... is die Gees besig om te werk waaraan
ons nie eens kan dink of wat ons jare later eers raaksien.
Mag ons elke dag leef met die diep wete dat daar meer om en
in ons gebeur omdat daar ’n God is wat anders na dinge kyk,
optree en anders as ons lief het. Dan is die werklikheid nie ’n
illusie nie, maar ’n leerskool vir die groter tuiste wat kom.
Vader, help my om te onthou dat terwyl ek in my klein wêreldjie
stoei, U met soveel groter, beter en mooier besig is. Help my
om daardie werklikheid raak te sien!

Wen met Senwes en Cum Uitgewers
Hoop wat kaalvoet loop is in Augustus 2016 uitgereik en is teen
R179.95 op die rakke. Een gelukkige leser kan ’n kopie wen
van Hoop wat kaalvoet loop, 101 dagstukke vol hoop en inspirasie wat jou siel sal verkwik. SMS Senwes, Cum, jou naam,
telefoonnommer en e-posadres na 31022 voor
31 Mei 2018.
Standaard sms-tariewe geld en geen werknemers van Senwes mag
deelneem nie. Vir die volledige kompetisiereëls, besoek die webtuiste
www.senwes.co.za.
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63 | Werk nóú aan jou tuin vir die winter en lente
en struike aan te plant. Berei die gat voor deur van die
grond met kompos te meng, een deel grond met twee dele
kompos. Dit is altyd goed om beenmeel onder in die gat te
strooi. Gate moet ook vierkantig in plaas van rond wees om
wortelgroei sodoende uitwaarts aan te moedig.
 Alle uitgeblomde somerblomme moet nou verwyder word.
 ‘Mulch’ in beddings beheer grondtemperature en help dus
met ons koue winters.
 Die tyd is reeds nou om jou saad te saai vir jou winter- en
lentetuin - dit sluit in gesiggies, Afrika daisies, wintersbolle,
California papawers, mesembryonthemus, virginia stoks,
calendula, pienk ertjies en felicia. Groentes is soos ertjies,
wortels, beet, uie (Texas Grano), al die koolfamilies en
blaarslaai.
Dit is dan nou ook die tyd om stiggies te maak. Vir hardehout stiggies maak asseblief seker die takkie is geënt en sny
net onder nodule (waar die blaar uitkom) af. Die punt kan in
harmpoeier gedruk word of in ’n flou oplossing van heuning
en water.
Plant in baie goeie dreineergrond en hou klam. Die volgende plante val in hierdie kategorie: hibiscus, abelia en hydrangea.
Stiggies van van begonias, impatience, irescene, colias en
plektranus kan in water ingelê word om wortel te skiet. Peste
is nog aanwesig, so wees asseblief op die uitkyk vir aphids,
slakke, blaarmyner, (blare krul) en dopluise.
Gifstowwe om te gebruik sluit in plantbeskermer, Snailban,
Snail Flow Eco Insect Control, Malasol en Oleum.
Miere is jou mees skuldige party wat peste na jou tuin toe
aandra. Daar is ’n groot verskeidenheid miergif op die mark.
Deur jou miere dus te beheer en te kontroleer, beperk jy so
doende die skade wat peste in jou tuin kan aanbring.
Wees produktief in hierdie volgende tydperk en pluk die
vrugte in die winter en lente.

’n Eeu van sukses.

uppe marketing A17804

’n Baanbreker in die kunsmisbedryf sedert 1918, toe Kynoch een van die eerste
Kunsmisaanlegte in Suid-Afrika gebou het by Umbogintwini. Die maatskappy het
van krag tot krag gegroei om die handelsmerk te word waarin Suid-Afrikaanse
voedselprodusente vandag nog glo – 100 jaar later. Op grond van ons ryk
erfenis, gaan ons die toekoms in met vertroue en sien ons uit om nog lank die
toonaangewende verskaffer van volhoubare plantvoedingsoplossings te wees.

Kynoch – verbeterde doeltreffendheid deur innovasie.
011 317 2000 | info@kynoch.co.za | www.kynoch.co.za
Farmisco (Edms) Bpk. h/a Kynoch Fertilizer
Reg. No. 2009/0092541/07

DIS TYD OM BETER TE OES

Het jy ‘n gedeelte kontant, geniet ‘n koers van so laag as 5.25%*
Benodig jy ‘n blaaskans om jou kontantvloei te herstel, John Deere Financial kan jou help.*

Geïntegreerde masjien-optimaliseringstegnologie
maak dit moontlik om geïntegreerde tegnologie te
gebruik om te oes. Hierdie kenmerke dryf tegnologie
wat ‘n aansienlike invloed op oesprestasie, brandstofdoeltreffendheid en masjien-optimalisering op
veranderende terrein kan hê. Hierdie funksies is in
die sagteware van die stroper ingebou.
Voordele:
• Verhoogde looptyd met geen operateurstyd bestee
om die opbrengsmonitorstelsel te kalibreer nie
• Verbeterde besluitneming omdat ActiveYield die
akkuraatheid van die stroper se opbrengsdata verhoog

Finansiering gebou vir jou

BigDoor 23260aSWS

www.deere.com/sub-saharan/en | africa@johndeere.com | Kliëntediens: 080 098 3821
*Bepalings en voorwaardes geld (beskikbaar by www.deere.com/sub-saharan/en). Aanbod geldig tot 29 April 2018, solank voorraad hou.
John Deere Financial word ondersteun deur Absa, ‘n gemagtigde finansiëlediensteverskaffer en geregistreerde kredietverskaffer. Reg Nr NCRCP7.
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