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GROENTE

pampoene per hektaar.
In sy eerste seisoen op die plaas het Cordré 

besluit om pampoene te plant op ’n landery 
waar daar vir ’n paar seisoene vanweë die 
hoë soutinhoud van die grond nie meer met 
groente geboer is nie. 

Die plaaswerkers was maar erg skepties, 
sê Cordré. 

Mnr. Cillié (Rooitier) du Plessis, plaasbe-
stuurder op Tiervlakte, kon egter sy oë nie 
glo nie. “Hierdie goed werk regtig,” meen 
Cillié, wat al 35 jaar lank met groente boer. 
“Te veel manne het al op die plaas aangekom 
met groot kanne vol donker foefies en blink 
beloftes. As hulle verdwyn, is dit net ek wat 
geld verloor. Selfs ná die eerste toediening 
het hierdie goed ’n verskil gemaak.”.

KWESBAARHEID VERDWYN
Dis ’n yskoue winteroggend op Touwsrivier 
en die uieplantjies staan kwesbaar klein, 
maar groen op die rooi kleigrond. In elke 
agtste ry staan die plantjies egter yl. 

“Ons het in die somer pampoene hier 
geplant onder ’n plastiekgrondbedekking 
met druppers onder die plastiek. Ons het 
deur die drupstelsel ’n week voor planttyd 
300 ml van BacTech se NoSo+ per hektaar 
toegedien, weer op die tweeblaarstadium en 
weer net voor blom.

“Die pampoene is nie oor die volle opper-
vlak geplant nie. Ons het werkrye oopgelaat 
waar daar nie geplant of besproei is nie en 
daardie stroke grond het dus ook nie NoSo+ 
gekry nie.”

Die uiesaad is ná die pampoene oor die 
volle oppervlak gesaai – en ’n week voordat 
die plante moet groei, het die saad opgekom, 
sê Cillié. 

Hy het geskrik, want daar was stroke wat 
glad nie opgekom het nie. 

“Ek het eers gedink daar is iewers fout of 
’n siekte. Toe ek teen die land afstap, sien 
ek die stroke waar die saad nie opkom nie, 
is presies daar waar geen pampoene in die 
somer geplant is nie.” 

Cillié se enigste afleiding is dat die onewe-
redige opkoms deur die NoSo+-behandeling 
van die pampoene veroorsaak is. 

“Dit het waarskynlik veroorsaak dat die 
behandelde grond steeds minder soute bevat 
en die stroke waar daar niks behandeling 
was nie en dus steeds baie brak is, steeds 
’n buffer vir die saad se ontkieming bevat.

“Dis nie moontlik dat die oneweredigheid 
deur oorskietkunsmis veroorsaak is nie, want 
ons het ’n vol-oppervlakte voorplantbemes-
ting daar gestrooi voordat ons die uiesaad 

geplant het, en daar is dus genoeg en ’n 
eweredige hoeveelheid kos in die grond,” 
sê Cillié.

Die NoSo+ is bakterieë wat natriumchlo-
ried ontbind en die natrium gebruik in die 
vervaardiging van aminosure, sê dr. Johan 
Kruger, die stigter van BacTech (sien ook die 
kassie op die volgende bladsy). 

“Die aminosure word dan in die bakte-
rieë se metaboliese prosesse gebruik en word 
uiteindelik ’n opneembare voedingstof vir 
plantwortels. Die proses laat dan die chlo-
ried-anione in die grond agter,” sê Johan.

Hy sê in die afgelope agt jaar dat NoSo+ 
gebruik word, het ’n chloriedprobleem nog 
nooit ontstaan nie.

BAIE VOORDELE UIT  
EEN BEHANDELING
Hierdie proses in die grond bring meer voor-
dele mee as bloot om die soute uit die grond 
te verwyder, sê Cordré. 

“Dit skep ’n mikroklimaat waarin grond-
lewe baie gretiger is om te floreer. Voe-
dingstowwe is baie meer beskikbaar en die 
grond se struktuur en waterhouvermoë neem 
toe, juis omdat daar nou ’n meer diverse 
grondlewe moontlik is.

“Indien die verdubbeling in produksie van 
die pampoene nie ’n goed genoeg bewys is 
nie, dan is hierdie oneweredige opkoms van 
die uiesaad goed genoeg bewys vir my.”

SKOP TEEN HERPLANTSIEKTE
Cordré het egter nie meer bewyse nodig nie, 
want reeds vier jaar gelede het BacTech se 
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hou aangesien dit lewende organismes is.”

biologiese produkte vir hom van groot ver-
liese gered. 

Hy het ’n blok appels gevestig nadat  
12 hektaar se bome op kort kennisgewing 
beskikbaar geraak het. Ongelukkig was die 
enigste beskikbare grond onvoorberei en 
daar was voorheen appels geplant; die risi-
ko van appel-herplantsiekte was dus groot. 

“Ons het die grond met ’n skeurploeg 
diep losgemaak en geplant. Toe daardie 
somer kom, het die boompies gebot, maar 
van groei was daar nie sprake nie. Ek het 
besef herplantsiekte het dié boompies aan 
die keel beet.

“Ons het toe die volgende seisoen 
maandeliks, vyf maande lank, 1 000 liter 
kompostee en 1 liter Bactolife per hek-
taar deur die besproeiing toegedien. Die 
Bactolife bestaan uit ’n verskeidenheid  
Bacillus-bakterieë wat groei en wortelont-
wikkeling aanhelp. Die bome het stelselmatig 
begin herstel en vandag, drie jaar later, is 
daar geen teken meer dat hierdie boord op 
die randjie van vrek was nie,” sê Cordré.

TOEKOMS IS BIOLOGIES
Hoewel Cordré uitstekende resultate met 
biologiese middels behaal, het hy nog nie 
heeltemal afstand gedoen van chemiese mid-
dels nie. Hy glo egter dit is duur om teen die 
natuur te boer. 

“Ek gebruik glad nie meer rooi-etiketpro-
dukte nie. Dit is eerstens nie meer nodig nie 
en tweedens is dit vir my ’n beginselsaak 
– ek wil saam met die natuur boer en die 
hulpbronne wat dit inhou, soos predatore 
en natuurlike weerstandigheid teen siektes 
en plae, so goed moontlik benut.”

Dit is nog nie altyd moontlik om hierdie 
strategie ten volle toe te pas nie, maar Cordré 

‘Vir my is dit belangrik dat ek die boerdery aan my seun 
oordra met ’n groter potensiaal as wat ek dit ontvang het.’


