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 PLAASINLIGTING 

LIGGING: Touwsrivier,  
Wes-Kaap

NAAM: Tiervlakte

GROOTTE: 1 500 ha,  
waarvan 30 ha onder besproeiing is

VERTAKKINGS: Merinolandskaap, uiesaad, 
uieplantjies, pampoen, blomkool, lusern

GRONDTIPE: Swaar klei

REËNVAL: Sowat 350 mm per jaar

 KORTOM 

■  Ná die gebruik van biologiese middels 
op brakgrond het die opbrengs van 
uitvoerpampoene meer as verdubbel. 

■  Mnr. Cordré Smith het die werking 
van biologiese middels reeds vyf jaar 
gelede waargeneem nadat dit ’n 12 ha-
appelboord van appelherplantsiekte 
genees het. 

■  Die registrasie van biologiese 
produkte word gekniehalter omdat 
dit oor dieselfde kam as chemiese 
produkte geskeer word. In dié opsig is 
Rusland en Indië die wêreld voor wat 
ontwikkeling en registrasie betref. 

•

D
ie goggas in die grond het 
skielik ’n goudpot geword 
vir mnr. Cordré Smith, groen-
te-en-vrugteboer van die Erf-
deel-boerdery tussen Ceres en 
Touwsrivier. Met die hulp van 
bakterieë kon hy die sout in 

die brakgrond op sy plaas naby Touwsrivier 
onskadelik maak en die pampoenoes van 
29 ton per hektaar verlede jaar die afge-
lope somer meer as verdubbel tot 60 ton  
per hektaar.

Cordré het al meer as vier jaar gelede die 
eerste keer gesien hoe magtig die mikro-

skopiese wesens is toe hy uit nood ’n boord 
appels, wat lamgelê was deur die appelher-
plantsiekte, binne een seisoen met biologiese 
behandeling gesond gekry het. 

Die biologiese middels wat Cordré ge-
bruik, word deur BacTech, ’n Suid-Afrikaan-
se maatskappy, vervaardig.

BIOLOGIE G’N FOEFIE NIE
Die familie Smith het ’n ruk gelede die plaas 
Tiervlakte net buite Touwsrivier gekoop, 
waar daar al geruime tyd uitvoerpampoene 
verbou word. Die beste aangetekende pro-
duksie op hierdie brakgrond was 30 ton 

GROENTE      JOHAN VAN DER MERWE johan.vandermerwe@landbou.com

Deur betroubare biologiese middele op sy brakgrond by 
Touwsrivier toe te dien om van die soute ontslae te raak, 

het mnr. Cordré Smith sy pampoenoes verdubbel.

Bakterieë trek 
brakgrond se tande

LBW

Dié uiesaad word gekweek om as uieplantjies 
op die Smiths se familieplaas, Erfdeel, naby 

Ceres uitgeplant te word. Hoewel hierdie 
grond nie die brakste op Tiervlakte is nie, word 
die biologiese middels steeds hier aangewend.

Op die agtergrond is die pad wat in die 
somer in ’n pampoenland as ’n werkry oop 
gelos is, duidelik sigbaar. Die uiesaad wat 

in hierdie strook gesaai is, is ook opmerklik 
baie stadiger as die ander.

Die ry uiesaad wat in die onderste regterhoek van die 
foto doodloop, is duidelik baie yler as die uiesaad in die 

ander rye. Op die agtergrond is die werkry wat in die 
pampoenland in die vorige seisoen oopgelaat is.




