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Dit is my voorreg om verslag te doen oor die werksaamhede van die
Inmaakvrugte Produsente Vereniging (IPV) vir die jaar geëindig Februarie
2020. Hierdie verslag word gewoonlik voorgelê by die IPV Jaarvergadering
wat in Junie gehou word en as gevolg van die COVID-19 pandemie uitgestel
moes word. Alhoewel nie op dieselfde skaal nie, was die afgelope jaar ook ‘n
onstuimige een vir die Inmaakbedryf en het ons vele veranderinge en
uitdagings in die gesig gestaar.
Op produksiekant het appelkoos produsente sekerlik die swakste seisoen
ooit beleef. Die voortslepende droogte in die Klein-Karoo, afname in
aanplantings en swak set het gelei na ‘n baie laer as verwagte oes vir
appelkose. Perskeprodusente het oor die algemeen beter oeste gepluk, en
by pere was daar voldoende volumes beskikbaar. Die droogte in die Klein-Karoo eis egter sy tol. Die
Vereniging het bygedra tot die droogtehulp asook die opname wat in September verlede jaar gedoen is.
Die omvang van die droogte skade is baie meer as wat verwag is.
Samesprekings met die bestuur van L&AF om ‘n nuwe langtermyn kontrak te beding is oor etlike maande
gehou. Veranderings is alreeds aangebring op graderingsregulasies en die grootte bonus, en regsadvies
is ingewin om te bepaal of van hulle voorstelle in lyn met wetgewing was. Die gebrek aan vertroue in
L&AF is vir produsente problematies en uiteindelik is produsente slegs ‘n een-jaar kontrak aangebied.
Onsekerheid by L&AF se toekoms word huidiglik sterk aangespreek. ‘n Afvaardiging het ook in
Johannesburg met Tiger Brands se Uitvoerende Bestuur plaasgevind om produsente se standpunte oor te
dra. Die handhawing van goeie verhoudings met alle verwerkers word te alle tye nagestreef en ten spyte
van verskille soms, is dit wel die ervaring van die IPV.
Wêreldwyd is die Inmaakbedryf onder druk. In Amerika het die grootste inmaakfabriek ter wêreld redelik
onlangs toegemaak. Australia se bedryf bestaan bykans nie meer nie. Europese lande (Spanje en
Griekeland) ervaar dieselfde uitdagings as Suid Afrika met dalende vraag na produk en pryse wat nie
verhoog in lyn met kostes nie. In Argentinië het fabrieke toegemaak. Die verbruiker het ‘n wye keuse van
alternatiewe produkte waaruit gekies kan word. Alle rolspelers sal aanpassings moet maak as hulle in
hierdie bedryf wil oorleef.
Navorsing en ontwikkeling is een van die hoof take wat die Vereniging vir sy lede bied. Toestande by die
LNR het oor die jare verswak wat die IPV dwing om na ander opsies of maatskappye te kyk om navorsing
te doen. Die bestuur van proefplase is nie op standaard nie en alle betalings na die LNR vind slegs op
voltooiing-van-verslag basis plaas. By teling, waar die LNR met ‘n baie goeie genebron sit, word daar
alternatiewe ondersoek om aan te pas by die uitdagings wat die LNR ondervind. Goeie seleksies word
uitgeplant op eie persele met die noodsaaklike goeie bestuur. Provar doen die evaluasie van 2de/3de
fase bome waarvan inligting goed gedokumenteer en versprei word, en in goeie samewerking met
Culdevco. Culdevco het nie nuwe inmaakkultivars om te kommersialiseer nie, met ‘n gevolglike afname in
inkomste vanaf Culdevco. Die Vereniging het belê in die aankoop van Bernheim in die Paarl deur middel
van 20% belang in Upstars. Die Vereniging het ook 15% belê in die skep van ‘n weefselkultuur fasiliteit op
Bernheim vir die lewering van ‘n substantiewe volume goeie kwaliteit plantmateriaal vir die bedryf teen
bekostigbare pryse. Daar sal veral op onderstamme gefokus word. Navorsing vir die sagte vrugte
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probleem by geblikte produk is gedoen en is aan produsent kant praktyke op die plaas, die voortslepende
droogte en kalsium/kalium inhoud van perskes geïdentifiseer as moontlike oorsake van die probleem.
Op tegniese vlak is die Vereniging betrokke by Fruitfly Afrika en verskaf en kry ons waardevolle inligting,
veral noudat ons die gevaar van die Bactrocera Dorsalis (BD) vrugtevlieg moet aanspreek.
Die Vereniging se heffingsinkomste is afhanklik van die goeie samewerking van produsente (waarvan
100% van produsente vrywillig lid van die Vereniging is), en die aanvraag, volume en prys van ons produk.
Die finansies van die Vereniging, en van die IPV Navorsings Trust is in ‘n gesonde toestand ten spyte van
die afname in inkomste teenoor ‘n paar jaar gelede.
Verskeie vergaderings met alle rolspelers in ons bedryf is soos gewoonlik gehou. Die Tegniese
Inligtingsdag te Robertson is in September gehou en deur ongeveer 80 persone bygewoon. Twee
Ledevergaderings is in Oktober gehou te Robertson en Ceres om die nuutste markinligting en reëlings vir
die seisoen deur te gee. Soos gewoonlik het die Chemiese Spuitstof komitee vergader om te verseker dat
produsente ingelig word oor die nuutste vereistes ten opsigte van watter spuitstowwe gebruik mag word.
Die graderingsregulasies het onveranderd gebly. Agri-SA en Hortforum vergaderings word bygewoon
deur raadslede om insette te lewer namens inmaakprodusente en om inligting in te win. Die
Oesskattingskomitee het betreklik goed geskat, alhoewel niemand die groot afname in die appelkoos-oes
voorspel het nie. Mnre. Victor en Jordaan het die 100ste Anuga voedselskou in Oktober bygewoon om
die nuutste markinligting te bekom.
Die goue draad wat deur al die voorgenoemde aktiwiteite strek is die ywerige deelname van die Raadslede
wat namens die produsente in hulle onderskeie streke optree. Die opoffering wat namens en tot voordeel
van hulle medeprodusente gemaak word is prysenswaardig en waarvoor hulle bedank moet word.
Die personeel van die IPV het die afgelope jaar ook ‘n gedaanteverwisseling ondergaan. Mev Aletta van
Vuuren het na 32 jaar se diens as boekhouer by die Vereniging bedank. Die afgelope jaar het ook die
einde van Wiehahn Victor se 40-jarige betrokkendheid by die Inmaakbedryf meegebring. Daar is sedert
2018, met Wiehahn se beplande aftrede in sig begin met die proses om ‘n nuwe Hoof Uitvoerende
Beampte aan te stel. Jacques Jordaan is vanaf Augustus 2019 aangestel met Wiehahn wat tot einde
November 2019 met die oorhandiging van sy posisie betrokke was.
Wiehahn was ook tot einde Februarie 2020 op
‘n konsultasiebasis beskibaar. My dank aan hul
altwee vir die oorhandigingsproses wat vlot
verloop het.
Wiehahn het diep spore getrap in sy 40 seisoene
in die Inmaakbedryf, in Suid Afrika en ook
internasionaal. Sy diplomatiese toewyding aan
die bedryf, sy passie vir boerdery en die
leierskap wat hy in ons bedryf getoon het word
erken en waardeer. Daar sal op ‘n latere
stadium formeel van Wiehahn afskeid geneem
word.
Baie dankie aan almal se insette tot voordeel van ons bedryf gedurende die jaar. Die personeel kwyt hulle
goed van hulle taak, die lede vir die ondersteuning wat julle aan die Vereniging bied en die Raadslede vir
al julle bydraes. Ek wens almal voorspoed toe in hierdie onstuimige waters waarin ons bedryf hom vind.
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#ImStaying-beweging, ook boere
en plaaswerkers se vennoot!
Christo van der Rheede (Agri SA)

Sosiale media herinner my aan die eertydse Wilde Weste
- films wat my pa namens die laerskool elke naweek deur
die pos bestel het. As kinders het ons met groot afwagting
na die films oor Cowboys en kroeks uitgesien. Clint
Eastwood het die belhamels behoorlik laat les opsê,
daarom was hy en is nog steeds van ons groot helde.

Vir wedersydse respek en goeie orde was daar geen aptyt nie. Die dorp se balju en
burgermeester was dikwels in die voorste linie. Nie altyd aan die kant van diegene wat
wet en orde probeer handhaaf het nie, maar eerder sy aan sy met die kroeks wat vrees
ingeboesem en die gemeenskap met ‘n ystervuis regeer het.
Op sosiale media geld wet en orde ook nie. En bewaar jou siel as jy eers die teiken is van
mense wat nié met jou, jou organisasie óf die belangegroep wat jy verteenwoordig se
aksies of standpunte saamstem nié. Hulle kom jou behoorlik by en gee nie om vir die
reputasie-skade wat die verspreiding van vals nuus tot gevolg het nie.
Daar ís egter ook die ‘Clint Eastwoods’ wat platvorms skep wat as teenvoeter dien vir al
die vals nuus wat die rondte doen. Die fokus is op goeie nuusstories, stories wat inspireer
en om Suid-Afrikaners oor grense heen te verenig.
Een van hulle is die #ImStaying-beweging wat met meer as 1 miljoen lede spog. Hulle
fokus op die deel van positiewe stories deur doodgewone Suid-Afrikaners. Mense met ‘n
intense liefde en passie vir hul land en hul medeburgers.
Dis dan ook die blad wat Agri SA benut om die verhaal oor voedselhulp deur boere en
werkers aan gemeenskappe in nood, met ‘n miljoen en meer mense op sosiale media te
deel. Die terugvoer van derduisende Suid-Afrikaners oor dit wat die boere en hul werkers
vir die land beteken, is oorweldigend positief. Hier is van die terugvoer:
Bev Nunes: ‘To all the Farmers who so willingly come and help those in need at this time.
After everything you have been through in this country. I salute your kindness, generosity
and love for this country. God bless you always!’
Makho Madonsela: ‘Their basket will never run out of bread. God Bless. You 'First line
South Africans'.’
Jay Hudson: ‘God bless the farmers for all the good they are doing and those people that
are taking their lives, hope you see what they do for our country.’
Teresa Carew: ‘Die boere maak ‘n plan! Incredible generosity - South Africans working
with and for South Africans!! Thank you!’
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Hennie Nel: ‘Dankie Agri SA. Julle laat die son oor almal skyn!!!’
Sicelo Nkuna: ‘I am so proud to be from such a wonderful country.’
Sandi Brown: ‘South Africans have a genuine care for each other, we have big, big lion
hearts. Especially our farmers. They remain the backbone of our country.’
Jacqueline Mashego: ‘Thank you to our farmers.’
Rudi Snyders: ‘On behalf of every South African who eats including our President who
excluded you from his 'thank you' speech a few weeks ago and instead thanked his
domestic workers for keeping his floors clean and shiny and serving the country, WE
would like to thank you for your continued commitment in feeding us all daily and we also
thank you on behalf of the ungrateful, ignorant citizens of this country.
I know I'm not standing alone when I say that We are all behind you all the way!
500 Billion Thank You's again!’
Hierdie is maar ‘n paar kommentare, maar dit is verteenwoordigend van al die ander
kommentare wat deur derduisende mense op Facebook neergepen is. Verder is die Agri
SA plasings ook wyd en syd gedeel. Selfs mense van ander lande het hul dankbaarheid
teenoor Suid-Afrikaanse boere uitgespreek. Hulle was heeltemal oorweldig deur die gees
van welwillendheid en goedhartigheid wat deur kommersiële landbou in Suid-Afrika
openbaar word.
Die Covid-19 pandemie en die inperkings het Agri SA genoop om ‘n voedselhulpskema
in die Wes-Kaap, Noord-Kaap, KZN, Limpopo, Gauteng, Vrystaat en Oos-Kaap met groot
sukses en in vennootskap met boere, landbou-besighede en ander rolspelers van stapel
te stuur.
Dis ‘n verhaal wat nooit aan die groot klok opgehang word nie, want boere is baie
nederige mense. Hulle dien die land en al ons mense met passie. Dit ten spyte van al die
natuurlike, ekonomiese en politieke uitdagings wat hulle in die gesig staar. Dis ‘n
ongenaakbare terrein, maar dit bly ‘n lewensroeping vir almal wat die land van kos
voorsien.
Die ondersteuning wat egter nou vanuit die burgerlike samelewing oor grense heen aan
boere en plaaswerkers toegedig word, maak dit alles die moeite werd. In die verband het
georganiseerde landbou ‘n groot rol om te vervul. En dit is om die breër bevolking ingelig
te hou oor die kritiese rol van boere, plaaswerkers en die res van die waardeketting in
terme van voedselproduksie.
Diegene wat boere so dikwels as politieke slaansake gebruik, sal nou twee keer dink
voordat hulle allerlei negatiewe en valse stories oor die landbousektor versprei. Nie een
nie, maar ‘n miljoen en meer ‘Clint Eastwoods’ staan nou bankvas agter die boere van
ons land. Hulle sal nie skroom nie om hulle ‘helde’ wat hulle daagliks van kos voorsien
teen die belhamels wat vrees inboesem en wat geen respek vir wet en orde het nie, te
beskerm nie!
Dankie aan #ImStaying vir dié ongelooflike inisiatief. Die stories van hoop en
medemenslikheid wat Suid-Afrikaners onderling met mekaar deel is in skrille kontras met
die valse en negatiewe nuus wat so dikwels op sosiale media hoogty vier. Dít en die
stories oor die landbousektor se voedselhulp aan hulpbehoewende gemeenskappe is
ware nasiebou in aksie.
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INTERNASIONALE NUUS
(Uittreksels uit Foodnews)
JACQUES JORDAAN
Markte: Die vraag na inmaakvrugte en ander langlewe produkte het in Maart en
April 2020 die hoogte in geskied met die onsekerheid wat met COVID-19 gepaart
gegaan het. Soos wat die gasvryheidsbedryf tot stilstand geruk is moes inmakers
vinnig hul visiere verskuif om die vraag wat in die kleinhandel sektor ontstaan
het te diens. Internasionale vraag is veral deur die VSA en Europa (Duitsland)
gedryf. Om die logistieke ketting aan die gang te hou was egter die grootste
kopseer met nuwe regulasies en hawens wat nie die produkte na die markte
verskeep kon kry nie.
Hoewel Suid-Afrika die voordeel van die wisselkoers gekry het, het internasionale pryse nie noodwendig
verbeter nie. Om relevant in die mark te bly is China, Griekeland en Spanje besig om hul uitvoere van
semi-verwerkte perskes na Thailand betekenisvol te verhoog waar dit herverpak en hoofsaaklik na die
VSA uitgevoer word.
Griekeland: In die aanloop tot die seisoen het Griekeland aangedui dat hulle appelkoos oes tot 30%
swakker as 2019 kan wees weens ongunstige weerstoestande en ‘n tekort aan arbeid. Die Grieke het in
2019 groot surplusse met hul perske-oes geproduseer maar het op 3 Julie 2020 aangedui dat hul voorraad
uitgeput is. Hulle het tot einde April ‘n 7-jaar rekord in volume uitvoere gehad. Hulle het ook die sterkste
groei in markaandeel na markte soos Duitsland, VK, Thailand (vir herverpakking na die VSA) en Poland
gehad. Ongelukkig was hierdie 17% volume toename in uitvoere meegemaak deur ‘n verlaging in hul
gemiddelde FOB pryse.
Die 2020 oes het op 11 Julie begin met gunstige weer en effens laer volumes as die 2019 oes. Fabrieke
ervaar tans probleme met pitte wat tydens verwerking breek en verhalings verswak en arbeidskoste
opstoot. Bestellings is steeds op kleinhandel groottes gefokus en hulle verwag goeie uitvoer bestellings
vir die komende seisoen. Verpakkings vir die kleinhandel het egter nie noodwendig ‘n positiewe invloed
op die prys nie.
China: Die Chinese het hierdie maand begin oes en die taaipitperkse oes word op 20% laer as 2019 se
rekord oes geraam. Hoewel ongunstige weerstoestande die grootte van die oes beïnvloed, word verwag
dat volumes wat na inmaak gekanaliseer word soortgelyk gaan wees as dié van verlede jaar. Tot einde
Mei is geblikte perkse uitvoere op met 11.4% in volume. China se gootste uitvoere van inmaakvrugte gaan
na die VSA, Japan, Thailand en Chile.
Die Spaanse inmakers sukkel maar en was vir die periode van Junie 2019 – April 2020 7% af in volume
uitvoere en 4.3% af in hul gemiddelde FOB pryse per ton. ‘n Interessante ontwikkeling in die VSA is dat
die Seneca Foods Corporation, wat tot einde 2019 appels en pere ingemaak het by hul Sunnyside fasiliteit,
‘n vennootskap met CraftAG Enterprises gesluit om ‘n “hemp” agribesigheid op die perseel te ontwikkel.
In Suid-Afrika bly die inmaakbedryf ook onder druk met Tiger Brands wat in Meimaand kennis gegee het
dat hulle die L&AF besigheid op Ashton in die mark wil sit omdat dit onwaarskynlik is dit die verwagte
opbreng op belegging gaan genereer. Hoewel Rhodes Food Group ‘n verlies vir die halfjaar tot einde Maart
aangekondig het was hul omset met 10% op en hul CEO, Mnr. Bruce Henderson, was optimisties dat die
verswakking van die Rand ‘n positiewe invloed op die winsgewendheid van die 2de helfte van die
finansiële jaar sal hê.
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Die eerste tree van die 2020/2021 seisoen
JACQUES JORDAAN
Tydens die IPV se Raadsvergadering van 21 Julie deel die raadslede graag wat in hulle streke
aangaan en die gemoed is positief. Dit is koud, daar is sneeu op die berge en almal is dankbaar
vir die goeie reënval. Dinge lyk so ver goed vir ’n belowende seisoen.
Ceres: Ceres het vanjaar al 3 keer sneeu gehad en dit is uitstekend vir die aanvul van die
grondwater vlakke en die opbou van die koue-eenhede. Die reënval lyk ook belowend en tot op
hede (21 Julie 2020) staan die Warm Bokkeveld op sowat 415 mm (jaarlikse gemiddelde: 620
mm) en die Koue Bokkeveld op 500 mm (jaarlikse gemiddelde: 700 mm). Die Perskebome en
Early Bon Chretien‘s begin roer en die ogies is vet en gesond. Damme met natuurlike inlope se
watervlakke lyk goed. Waar damme egter vol gepomp moet word het beurtkrag tot gevolg gehad
dat hierdie damme nog nie op aanvaarbare vlakke is nie. Ten spyte van die Covid-19 regulasies
is die arbeidsmag op vol sterkte.
Tulbagh en Wolseley: Tulbagh se reënval staan op 300mm vir die jaar en die riviere en sigslote
loop mooi. Botdatums is bietjie later (6-10 dae) wat meer in lyn is met die langtermyn syfers as
laas jaar se vroeër botdatums. Op Wolseley lyk die koue eenhede en watersitusie ook goed vir n
belowende seisoen.
Piketberg se bergstroompies loop weer vir die 1ste keer in jare en die opbou van die koueeenhede lyk goed. Bome blom mooi en is op tyd hoewel dit op hierdie stadium maar baie onegalig
is.
Terugvoering uit die Breërivier vallei is dat dit ’n goeie winter is met sneeu op die berge en nat,
koue toestande. Die Breërivier loop ’n vol stroom deur Robertson en daar was 3 dae ryp in die
voorafgaande week. Die koue en nat toestande dui op ’n goeie begin vir die jaar en dit is ook
goeie nuus vir besproeiingsboere wat afhanklik is van water uit die Brandvleidam (41.3% op 20
Julie 2020). Bonnievale het ook goeie reën gekry en die Nectarines is al in volblom. Wandsbeck
area toon ook beter reënval as laas jaar (160mm vs 127mm) maar die damme kort nog heelwat
water.
Die produsente in die Klein Karoo is dankbaar vir die paar druppels reën en die sneeu op die
berge maar dinge lyk nog beroerd. Stormwinde het met die goeie reën in die Kaap verwoesting
gesaai en die area is nog baie droog. Die Poortjieskloof en Pietersfontein damme het albei op 20
Julie 2020 nog net op 3.7% gestaan. Baie hektare is uitgetrek en elkeen probeer net sy plaas
behou.

Sneeu in die Wes-Kaap
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Vordering met die evaluasie van
nuwe Inmaakperske kultivars
Dr Leon von Mollendorff
Culdevco, in samewerking met die LNR en Provar, fokus op die
seleksie en evaluasie van nuwe, aangepaste inmaak appelkoos en
perske kultivars in rypwordingsperiodes waar daar leemtes by die
Suid-Afrikaanse Inmaakbedryf bestaan. Huidiglik is meeste van die
inmaak perske kultivars wat in die bedryf aangeplant word, vanuit
die LNR teelprogram afkomstig. Daarteenoor is Bulida steeds die
belangrikste inmaak appelkoos kultivar.
Die klem op evaluasie het oor die afgelope paar jaar verskuif van die soeke na kultivars wat in
spesifieke oesperiodes rypword na kultivars wat goed aangepas is in spesifieke oesperiodes in
veral die warmer winter klimaatstoestande soos dié van die Robertson streek (sien klimaatsdata
in Figuur 1 soos geneem in ’n evaluasie perseel van Provar te Robertson). Faktore soos hoё
intensiteit blompatroon, goeie en egalige set van vrugte op dralote, gelyke rypwording van vrugte
met relatief min wisseling in vruggrootte en maksimum vrugte wat binne die minimum
vrugggrootte spektrum van die inmaker val, is onder andere tekens van goed aangepaste
kultivars. Inmaak faktore soos fermheid van die ingemaakte vrugtekstuur, tipiese taaipit perske
geure, unieke helder oranje kleur en min variasie in ryphede bly steeds van die voorvereistes van
Suid-Afrikaanse inmakers.

Klipboschlaagte: Geakkumuleerde Koue
Eenhede (IKE)
2018

2019
471

500

370

400

291 277

300
162,5
135,5

200
100

2,5

4

12

48

0
April

May

June

July

Aug

Figuur 1: Geakkumuleerde Infruitec Koue eenhede gedurende die winters van 2018 en 2019 te Robertson

Die Inmaakbedryf is die afgelope aantal jare al opsoek na geskikte plaasvervanger kultivars in die
Kakamas oesperiode. Daar was en is al ’n aantal kandidaat seleksies as moontlike opvolgers vir
Kakamas geïdentifiseer. Meeste van die perske seleksies wat al geïdentiseer is, is reeds uitgegooi
omdat hulle nie by die warmer winter toestande van die afgelope jare aangepas is nie. Sulke
swakker aangepaste seleksies het onder meer nie oor die gewenste produksie, vruggroootte,
vruggrootte verpreiding en gelyktydige rypwording van vrugte beskik nie.
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Voorbeelde van inmaak perskes wat goed aangepas is in die warmer winter toestande, is
Sandvliet, Keisie (tot ’n seker mate), Golden Pride, Cascade en Lunar Gold. Culdevco se strategie
is om nie kulivars in die gewenste oesperiodes vry te stel wat nie minstens dieselfde óf beter
aangepas is as bogenoemde vyf kultivars nie. Lunar Gold is die inmaak perske wat gedurende die
laaste 4 jaar vrygestel is en wat tussen Kakamas en Autumn Crunch of saam met Autumn Crunch
ryp word (afhangende van jaarlikse klimaatstoestande).
Tans is die volgende aantal seleksies onder evaluasie by Culdevco en Provar en moet daar nog
bepaal word of die seleksies goed genoeg aangepas is by bogenoemde klimaatstoestande:
Week 50: een seleksie
Week 52: een seleksie
Week 1 : drie seleksies
Week 2 : twee seleksies
Week 3 : drie seleksies
Week 4 : vier seleksies
Week 5 : drie seleksies
Week 6 : een seleksie + een seleksie semi-kommersieël

Figuur 2: Seleksie PE10-20 soos op 18 Februarie 2020 te Robertson (links) en 25 Februarie
2020 te Montagu (regs).
Seleksie PE10-20 is die inmaak seleksie wat tans die verste gevorderd is om Kakamas te vervang
en is reeds semi-kommersieël aangeplant. Die seleksie wat saam met Kakamas geoes word, het
soortgelyke eienskappe as die vyf goed aangepaste inmaak perskes waarna hierbo verwys word.
PE10-20 is goed aangepas by die warmer winters wat ons die afgelope jare in veral die Robertson
streek ondervind het. Die seleksie is baie vrugbaar (Figuur 2), blom tweede week Augustus
(Figuur 3),
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het ’n gemiddelde totale oplosbare vastestof inhoud van 16 Brix en ’n vruggrootte wat wissel
tussen 60 en 70 mm. Die seleksie besit ook goeie inmaak eienskappe.
Ongelukkig is daar ook ’n paar uitdagings met PE10-20 seleksie wat verdere ondersoek verg om
die impak daarvan na te gaan. Van die uitdagings sluit in dat die seleksie ‘n besondere kort
vrugstingel het wat met pluk uitskeuring kan veroorsaak (Figuur 4). Uitskeur stingels kan wel die
hou- en opbergingsvermoё van die perskes negatief beïnvloed. Wat die boomstruktuur betref
het die boom slapperige sytakke wat moontlik kan breek met ’n vol oes en sterk winde. Die
seleksie het ook ‘n groenerige agtergrond skilkleur wanneer dit oesrypheid bereik.
Laasgenoemde maak dit moeilik om die seleksie teen die regte plukrypheid te oes.
Culdevco, in samewerking met Provar, gaan voort om die seleksie verder onder semikommersiele omstandighede te evalueer. Daar sal ook gepoog word om ’n velddag net voor
rypwording van die seleksie te hou om alle belangstellende produsente volledig in te lig ten
opsigte van die vordering wat met die seleksie to dusver gemaak is.

Figuur 3: PE10-20 met volblom te Robertson

Figuur 4: Uitskeur stingels by PE10-20.

Culdevco strewe daarna om produsente in die toekoms te voorsien van kultivars in die tydgleuf
wat produsente dit benodig en wat aangepas is by die veranderende klimaatstoestande in die
Wes-Kaap. In die verband is Culdevco verbind tot deeglike en onafhanklike evaluasie van inmaak
seleksies en kultivars.
Vir verdere navrae oor bogenoemde of enige ander kultivars kan Dr Leon von Mollendorff van
Culdevco gekontak word by leon@culdevco.co.za of 021 8888 467.
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EKONOMIESE HERSTEL VAN DIE
KLEIN KAROO VERG
GEÏNTEGREERDE BENADERING
Mariette Kotzé (HORTGRO)
Die welkome reën en kouefronte het gesorg vir wyd verspreide neerslae in
die Wes- en Oos-Kaap tesame met sneeu neerslae. Dalk is dit die wolk met
die silwer randtjie wat hoop bring op herstel… Die voortslepende droogte in
die Klein Karoo en die impak op die hele landelike ekonomie van produsent,
plaaswerker tot verwerkers en verskaffers is egter ver van verby en die
nalatenskap van die afgelope 3 tot 4 jaar gaan nog vir ‘n hele tyd met ons
bly.
Gedurende 2019 het die verskeie vrugte bedryfsorgansisasies (Inmaak, Droog en Vars) ‘n opname gedoen
ten einde die impak van die droogte te kwantifiseer. Op daardie stadium was die berekende ekonomiese
verliese in die vrugte industrie alreeds in die orde van R230 miljoen, meer as 300 ha boorde wat gevrek
het en werksverliese op ‘n primêre produsente vlak van 610 plaaswerkers wat meer as 2400 gesinne
beïnvloed. Ek is oortuig indien daardie opname weer herhaal sou word sal hierdie verliese eksponensieël
toegeneem het. Die vraag is egter hoe herstel mens van so iets?

Volhoubare ekonomiese herstel vir die Klein Karoo gaan slegs moontlik wees deur ‘n geïntegreerde area
gebaseerde benadering deur middel van Publieke-Privaat Vennootskappe tussen produsente, besigheid
(insluitend verwerkers en kommersiële finansierders sowel as die Regering. Verskeie gesprekke is steeds
aan die gang met die Wes-Kaapse Departement van Landbou (WKDL) rakende hulp aan die Klein Karoo.
Die geïntegreerde benadering sien as volg daarna uit:
•

Doelgerigte droogte werkgroep wat verteenwoordiging van bedryfsorganisasies nl. Hortgro, IPV
en Vinpro, produsente asook die verskeie verteenwoordigers van die WKDL insluit. Die werkgroep
dien basies as stuurkomitee vir beplannings- en fasiliterings doeleindes.

•

Beleidsveranderinge wat deurgevoer moet word om seker te maak dat langtermyn gewasse in die
ramphulp wetgewing ingesluit word om sodoende ook te kwalifiseer vir regerings ondersteuning
gedurende ramp toestande soos droogtes.

•

Gedetailleerde opname oor alle hulpbronne en infrastruktuur wat tot die hele Klein Karoo se
beskikking is. Daar is oor ‘n hele aantal jare baie kapitaal belê in die ontwikkeling van vrugte en
wyn produsente asook ondersteunende infrastruktuur.
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Enige langtermyn beplanning sal dit ook in ag moet neem aangesien om die beste opbrengs op
belegging en optimale aanwending van hulpbronne en infrastruktuur te verseker. Hierdie
opname moet veral klem plaas op water – die beskikbaarheid, huidige behoeftes, bestaande
infrastruktuur ten einde enige langtermyn beplanning te ondersteun. Dit sluit hidrologiese en
weerkundinge modelle vir die Klein Karoo area in.
•

Klimaatsverandering en die impak wat dit op die produksie van vrugte, wyn en ander gewasse
het. Die klimaat en water situasie gaan grootliks die toekomstige ekonomiese aktiwiteite van
hierdie area bepaal. Dit is ‘n gegewe dat sekere dele van die Klein Karoo nie meer geskik gaan
wees oor die langtermyn vir vrugte verbouing nie agv die uitdagende produksie omstandighede.
Dit opsig self bied weer sekere geleenthede vir die ekonomie van die Klein Karoo.

•

Finansiering van herstel en skep van nuwe infrastruktuur ‘n pakket van finansiering vorm ‘n
kritiese deel van die herstel proses en so pakket sal beding moet word met ‘n reeks van rolspelers
wat die sekondêre industrieë, kommersiële finansierders asook die regering insluit.

In ondersteuning van die ekonomiese herstel plan van die Klein Karoo het die WKDL saam met Hortgro ‘n
vrugte herstel projek geloods om produsente te help wat weens die droogte boorde verloor het in die
Klein Karoo. Vanwee die feit dat langtermyn gewasse nie tans deel is van die ramp hulp wet nie, is
staatsbefondsing beperk. Daar is dus R1.1 miljoen bewillig vir die hervestiging van 20 tot 25 hektaar se
vrugte bome. Hierdie befondsing is ‘n druppel in die emmer in terme van die omvang van hulp wat
benodig word, maar dit skep ‘n platform om verdere fondse te kan ontsluit.
Die pad na ekonomiese herstel gaan ‘n lang pad wees, gelukkig skep hierdie situasies altyd nuwe
geleenthede!

GRADERINGSUITSLAE
Die gemiddelde graderingsuitslae vir die 2019/2020 seisoen word in die onderstaande table met die
voorafgaande jaar vergelyk.
Vrugte gelewer
vir inmaak
doeleindes

Inmaakgraad 1

Inmaakgraad 2

Ondergraad

%

%

%

2017/2018

2019/2020

2017/2018

2019/2020

2017/2018

2019/2020

Appelkose

94,7

94.0

3,1

3,4

2,2

2,6

Taaipitperskes

95,0

95,3

2,6

2,1

2,4

2,6

BC Pere

95,7

96.4

1,7

1,3

2,6

2,3

Bron: Inmaakvrugte Produsente Vereniging
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Ontdekking lê opgesluit in verlies:
‘n Keuse tussen die eienaarskap om die toekoms te vorm of die
ewekansigheid om deur die toekoms gevorm te word.
DEIDRE EIGELAAR, ACHTERVLEI PIKETBERG
Die AC (After Corona) periode waarin die wêreld tans verkeer word gekenmerk deur
verlies. Verlies aan die bekende, verlies aan vryheid, verlies aan ekonomiese sekerheid
en verlies aan ou gewoontes.
Dit laat ‘n gevoel soortgelyk daaraan om ’n geliefde te verloor. Die besef dat waarde eers
bekend word na verlies. Dit asof breine en lywe nie in die hede goeie waardebepalings
doen nie. Die waarde in retrospeksie belig die werklikheid van die betekenis en die
toevoeging van dit wat was tot die self. Eers dan het verlies ‘n splinternuwe betekenis.
Die periode waarin die wêreld tans verkeer is chaoties en verwarrend. Daar is soveel debatte aan die gang, soveel
konflik, bont pratery en geraas. Wat ‘n seker wete is – die wêreld het verandering nodig en die verandering begin
by my. In The Man in The Mirror geskryf deur Paul C. Pritchard het die volgende betrekking:
“So where are we at the current moment? The most important point we must recognize is that the current chaos is not a ‘random’ character; it
is an expression of an unfolding predetermined pattern. We are observing the collapse of the current destructive ‘reptilian’ civilization while
simultaneously seeing the rise of the new, nurturing ‘mammalian’ culture.
The important conclusion of this communication is that the planetary upheaval we are now experiencing is not an ending, but a new beginning,
offering an opportunity to birth a new, healthy, sustainable civilization. Employing an understanding of Nature’s inherent fractal pattern will
enable human beings to create a social structure that will nurture the planet and its web of life, an evolutionary uprising that will ensure all of
life has a chance to thrive into the future.
The conclusion is simple: Do not focus on the structures that are collapsing. It is time to direct our intentions and our efforts in supporting the
rise of a holistic, healthy and harmonious new civilization!”

Carl Jung troos met: “in all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order”. Die wêreld is in proses van
herkalibrasie op alle fronte. Waarskynlik begin alle verandering met eerlikheid om aan die werklikheid erkenning te
gee, al is die werklikheid veelvoudig soos die oog van ‘n vlieg.
James Blignaut se artikel wat in die Mail and Guardian verskyn het gee ‘n blik op die sistemiese aard van die globale
kondisie en die rol van landbou daarin. Moeder Natuur het ‘n duur prys betaal vir die 1970’s se chemiese landbou
revolusie wat sistemiese ontwrigtings ontketen het. Vanuit die ontstaan van die kitskos bedrywe, die ineenstorting
van plaas ekosisteme, die afbreek van die menslike immuunstelsel, die gapende Gini kwosiënt en die globale skuld
spiraal met ‘n onmoontlike skuldlas wat ons agterkleinkinders nie eens sal kan diens nie. Laasgenoemde aksentueer
die leierskap vakuum met die opsies om die vakuum te vul tussen die politikasters, die onwettige Mafia-tipes of die
burgery en bedrywe op voetsoolvlak wat die verantwoordelikheid vir hul eie heil begin neem.
Uit die Covid-19 krisis het Landbou as ‘n bedryf ‘n wonderlike les geleer. Nie die onderwysers, nie die professionele
dienste leweransiers, nie die handelaars, nie die sport- en kuns ikone en selfs nie die drank- en sigaret handelaars
was essensieel nie. Wetenskaplikes en Landbouers was wel.
James Blignaut se mening is dat genesing vir hierdie vernielde land in die hande van die
Landbou sektor is. Landbou kan bo die modder van politiek uitstyg, beskik oor leierskap
om die leierskap vakuum te vul. Gesonde Agri-praktyke ten opsigte van die mense en
die grond in Suid-Afrika kan kosbare groei meebring. Mits die proses deurdag en met
wysheid deur die regering bestuur word.
Die ironie is dat lande wat gesonde mense, gesonde ekostelsels en min skuld het, is min
geraak deur COVID-19. Vir Suid-Afrika geld nie een van die drie voorwaardes nie.
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Dit plaas egter langtermyn planne in perspektief – die toekoms fokus behoort te wees op gesonde kos vir SuidAfrikaners, volhoubare koproduksie wat sag is op die mens, grond en omgewing en ‘n regering wat nie politiek maak
van mense se heil nie. Kyk gerus na Hans Rosling se “4 Income Levels” as rigtingwyser tot armoede vlakke.
Die AC (After Corona) Geo-politieke veranderinge volgens MoneyWeb se Webinar deur Jakkie Cilliers, Moletsi Mbeki
en Michael Power sluit die volgende in: *ekonomiese groei wat in die Weste afplat en sterk groei in Asië *die
middelklas wat vermeerder met 1.3B mense, waarvan 1.2B in Asië woon *China en Indië was vir 25 uit die 27 eeue
die grootste ekonomiese mag en gaan weer wees in die afsienbare toekoms *die bevolkings konsentrasie gaan die
lig wees in die Weste en swaar in die Ooste *China is in Afrika vir China se belang en nie om lande te kolonialiseer
nie of Afrika te help nie.
Tydens die Webinar was Jakkie Cilliers dit eens dat die grootste uitdaging vir Afrika die ontwikkeling van demokrasie,
infra-struktuur en mense gaan wees. Die Afrika elite het min verskil die afgelope dekades van die Westerse koloniale
heersers. Moletsi Mbeki meld dat die slawe verkoop is aan kolonialiste deur Afrikane en die natuurlike hulpbronne
en kommoditeite wat China annekseer deur Afrikane moontlik gemaak word.
Die stelling dat verandering begin deur eerlik aan die werklikheid erkenning te gee, noop om die Suid-Afrikaanse
realiteite te beskou. By die USB “Leadership Angle” het Dr Ntabiseng Moleko net weereens herinner dat COVID-19
Suid-Afrika se sistemiese struktuur krake uitgewys: *30M Suid-Afrikaners leef in armoede *10M Suid-Afrikaners is
werkloos *60% van jongmense is werkloos *Suid-Afrika is die mees ongelyke land ter wêreld. Daarmee saam is daar
self geskepte probleme soos: *`n totaal ongekoördineerde staat *ekonomiese strukturering dien nie Suid-Afrikaanse
bevolking nie en moet ekonomiese hulpbron allokasie aangespreek word, mense moet ontwikkel word, regverdige
en verantwoordbare ontwikkeling is noodsaaklik *die drywer van groei is vervaardiging, industrialisering, tegnologie
ontwikkeling en innovasie, R&D en arbeids strategie wat werk skep en die huidige regering gee nie aan die drywers
uitvoering nie *die primêre landbou sektor en Agri-verwerking het ingekrimp met 20% oor die afgelope dekades met
rampspoedige gevolge vir werkskepping.
Dr Moleko meld dat daar, soos vir die COVID-19 krisis, ‘n gefokusde benadering nodig is om die ekonomie wat in die
intensiewe eenheid is, te red en die toekoms te herskep. Dieselfde ywer waarmee die politici die aangeleentheid
benader om lewens te red, het die ekonomie planne nodig vir werkskepping, besigheid ontwikkeling, industrialisasie
en om vervaardigings sektore ontwikkeling. Dieselfde ywer waarmee die polisie en die weermag die burgery vervolg
het wat grendel staat reëls oortree, behoort aangewend te word om veiligheid te verseker en georganiseerde
misdaad en misdaad met wortel en tak uit te roei. Die planmakers en nuut skeppers van besigheid, regering en die
burgery het mekaar nodig. Die illusie dat die regering die planne en wysheid in pag, lei die land in doodloopstrate
van ellende.
Die slotsom - Soos Pandora se boks wat die chaos van dood, siekte, haat, jaloesie,
moord en geweld losgelaat het, maar helaas op die bodem van die boks was iets
blink en pragtig – hoop! Soos wat Mark Manson in sy boek, Everything is fucked –
a book of hope, hoop as die teengif vir wat boos is en as die geskenk van die lewe.
Net so het verlies die belofte van nuwe ontdekkings, gee sin aan die sinlose en om
ten spyte van die teenspoed beter te wees as wat jy was. Soos ons broerskind ‘n
WhatsApp gestuur het – Gef** maar gefokus – hoop op daardie manier met die
wete dat verlies, hoop as teengif nodig het en ‘n boer- maak-‘n-plan mentaliteit
broodnodig is. Die Landbou is ‘n ingewikkelde bedryf met superpowers – James
Blignaut, Dr Ntabiseng Moleko, Jakkie Cilliers, Michael Power, die landbouers en die
mense wat landbou essensieel verklaar het, uitgevind het.
Die hoop beskaam nie, maar is hoop helaas ook nie ‘n strategie nie. Mag geloof, liefde én hoop Suid-Afrika laat
moed hou deur die diep dal om die toekoms nuut te skep met die beginpunt by die man in die spieël.
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Beginselgesentreerde Mentorskap
Beginsel 3: Kuratorskap!
Etienne van Heerden

Die woord kurator kom van die Latynse woord custos wat “voog” of “bewaker” beteken. Enige iemand
wat iets van iemand anders BEWAAR of VERSORG, kan as ’n kurator beskryf word. Die beginsel van
kuratorskap help jou om te verstaan dat jy net ŉ rentmeesters van God se eiendom is. Hierdie is ŉ
moeilike beginsel om opreg te verstaan en ter harte te neem, aangesien ons ’n ingeweefde miskonsepsie
het dat ons die grond waarop ons boer, besit. Onverwerkte pyn uit die verlede, bloed, sweet en trane
bemoeilik dit om hierdie beginsel te aanvaar.
Deur die genade van die Here is ons bevry van die grond en ontplooi ons die beginsel van kuratorskap in
ons lewens. Die beginsel van kuratorskap het ons van ons landbougrond bevry en dit vir ons maklik
gemaak om met ander te deel. Agri Dwala werk omdat ons dinge anders doen. Baie projekte misluk
omdat die programme nie op God se beginsel van kuratorskap gementor word nie. Daar is dikwels net
eienaarskap en nie kuratorskap nie.
Dit mag dalk vreemd klink, maar as jy suksesvol wil boer op God se manier, maak jou los van jou grond.
As dit jou doelwit is om die grond te herstel tot God se eer, bevry Hy die potensiaal daarvan. Vir ons het
dit van die begin af nie gegaan oor die grond nie, maar oor die ontginning van die potensiaal wat in mense
opgesluit is. Die grond was net die medium.
Ongelukkig moet ek ook vandag erken dat daar ’n tyd in my lewe was toe die grond vir my alles was. Ek
het my bestaan op die grond en die plaas Hansieskloof gebou, maar ek moes ’n ommekeer ondergaan en
liefde betoon aan die mense wat God aan my toevertrou het. Vandag is ek ’n kurator van God se grond
en Sy mense en nie meer ’n eienaar nie.
Die enigste suksesvolle model is God se model en ons uitdaging is om dit te ondersoek, te verstaan en te
verwesenlik. God se model kan so gedefinieer word:
God is die eienaar van die grond en Hy stel die potensiaal daarvan vry wanneer die kurators wat daaroor
aangestel is dit besef en dienooreenkomstig daarmee handel.
Jou plaas, is net jou toets!
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UITNODIGING NA DIE ZOOM
IPV & HORTGRO TEGNIESE INLIGTINGSDAG
OP 18 AUGUSTUS 2020 @ 09:00

“You have to put yourself in a position to be lucky”
Dr. Roelof Botha
PROGRAM
TYD
08:45

ONDERWERP
Aanteken en geleentheid vir informele gesprekke

SPREKER

09:00

Opening & Verwelkoming

09:10

Markontwikkeling inisiatief vir Droëvrugte

Chris Krone, Hortgro Dried Fruit
Henniel Smit
HUB Limbik Marketing Advisors
Jacques Jordaan
IPV
Dr. Iwan Labuschagne &
Carl Hӧrstmann - Provar
Andre Smit,TCF Projekbestuurder
Charmaine Stander
TCF Bestuurder
Dr. Roelof Botha
Onafhanklike Ekonoom
Anthony Dicey, IPV

09:40
10:10

10.40
11:10
12:00

Die rol van Inmaakvrugte as deel van ‘n diverse
boerdery omgewing
Kultivar Evaluasie:
Onafhanklike Era van Provar
Weefselkultuur Fasiliteit
Vinnige, Veilige Plantvermeerdering
Die Pad van Ekonomiese Herstel
Slaggate en Geleenthede
Bedankings en Afsluiting

Vir bywoning skakel die IPV kantoor
by 021 8721501 / inmaak@cfpa.co.za voor 11 Augustus 2020
sodat die nodige ZOOM kodes gestuur kan word.
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