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ADVERTENSIE | NEXUS

AG

Nexus bied geïntegreerde
gewasbestuursprogramme

AG

Vennootskappe met kenners
en spesialiste, tesame met die
nuutste tegnologie en behoorlike data-ontleding, is die sleutel
tot ’n suksesvolle aartappelboerdery.
NexusAG se gewasadviseurs
ondersteun produsente met
doelgemaakte gewasbestuursprogramme, deur al die fases
van dié produksiesiklus X van
grondvoorbereiding, deur die
plantperiode, tot oes.
Voor planttyd staan die
NexusAG-gewasadviseur produsente by met ’n reeks tegniese
dienste en kundigheid om gesonde grond te vestig. ’n Doelgerigte grondvoorbereidingsprogram is van kardinale belang. Dit skep die
optimale omstandighede vir nuwe gewasaanplantings.
Van die plant- tot
oestyd verskuif die
fokus van gesonde
grondvestiging na
die bevordering van

plantgesondheid.
Dit behels plantvoeding- en
oesbeskermingsprogramme
wat die opbrengsmikpunt en
die voorkoming van weerstandigheid nastreef.
Tegniese dienste sluit grondkartering, grondmonsterneming, insek- en plaagbeheerprogramme, hommeltuig-data,
plant- en kultivar-seleksie, bemestingsbeplanning en ontledingsinterpretasie in, om volhoubare en winsgewende boerderypraktyke te bevorder.
Kontak ’n NexusAG Croplifegeakkrediteerde gewasadviseur
vir meer inligting.
Skakel 021 860 8040 of besoek www.nexusag.net.

Klimaatsverandering
verander landskap
Landbou-redaksie

K

limaatsverandering is besig
om die landboulandskap te
verander, en veroorsaak
nie net weerstoestande wat plantplae en siektes help om te floreer
nie, maar het ook ’n nadelige impak op voedselsekerheid.
Kundiges wys daarop dat verandering in temperatuur en vogtigheid tot die verskyning van nuwe peste en plae lei. Dit bedreig
nie net gewasse nie, maar weens
swak opbrengste lei dit tot verliese in wins.
Slegs sowat 13% van Suid-Afrika se grond is bewerkbaar. Daarvan word slegs sowat 3% beskou
as grond met ’n hoë potensiaal
wat gewasse sonder besproeiing
kan onderhou.
As ’n land wat op landbou
staatmaak as ’n sleutel- ekonomiese dryfveer, word daar volgens die Nasionale Ontwikkelingsplan van dié sektor verwag
om teen 2030 sowat een miljoen
werkgeleenthede te skep.
Ondanks hierdie ambisieuse
teiken, bly die potensiaal van verbeterde landboukundige opbreng-

ste – veral in Sub-Sahara-Afrika –
’n sleuteldryfveer vir selfvolhoubaarheid, asook die mikpunt om
’n groter rol in wêreldwye voedselsekerheid te speel.

Navorsing gedoen
Binne hierdie konteks, en volgens
die Verenigde Nasies se voedselen-landbou-organisasie (VLO),
verhoog navorsing en ontwikkeling in gewasbeskerming voortdurend die verskeidenheid opsies
wat beskikbaar is vir lande en
boere om die impak van nuwe
plae en siektes uit te roei, meen
kenners.
Die landboumaatskappy Laeveld Agrochem wys in ’n verklaring daarop dat die verband tussen die voedselsekerheidsketting
en boere deurslaggewend belangrik bly ten einde optimalisering
van gewasse, plantvoeding en dieregesondheidsprodukte te verseker.
In ’n internasionale verslag, getiteld “South Africa Crop Protection Market Outlook to 2022”,
word die besluitnemingsprosesse
wat deur boere gebruik word
voor die aankoop van gewasbe-

skermingsprodukte uitgelig. Hiervolgens blyk dit dat die gewasbeskermingsmark in Suid-Afrika
besig is om te groei. Dit is danksy
vernuwende produkte wat gemik
is op die verhoging van gewasopbrengste wat voortdurend tot die
mark toetree.
Van 2012 tot 2017 het die mark
bestendige groei getoon danksy ’n
kombinasie van verhoogde belegging in navorsing en ontwikkeling en nuwe chemikalieë wat tot
meer doeltreffende produksie lei.
“As ’n onderneming, en in samewerking met ons vennote, ondersteun ons die pogings van vervaardigers om voedselsekerheid
te verbeter.
“Ons doelwit is om boere te
help om volhoubare produksie te
verseker en om uiteindelik voedsame kos vir verbruikers beskikbaar te stel,” verduidelik Phillip
Venter, die bemarkingsbestuurder van plantvoeding by Laeveld
Agrochem, in die verklaring.

Gewasse en opbrengste
Volgens bedryfskenners verhoog
die bydrae van onkruiddoders tot
die totale inkomste van die ge-

GEÏNTEGREERDE GEWASBESTUURSPROGRAMME VIR VOLHOUBARE GROEI
NEXUSAG GEÏNTEGREERDE GEWASBESTUURSPROGRAMME SLUIT DOELGEMAAKTE PLANTVOEDING- EN OESBESKERMINGSPROGRAMME IN WAT
GESONDE GROND EN VOLHOUBARE VOEDSELPRODUKSIE BEVORDER!

ONS WIL SAAM MET JOU ’N LANG PAD LOOP!
NexusAG geïntegreerde gewasbestuursprogramme kombineer data-analise en die nuutste landboutegnologie
om gepaste plantvoeding- en plaagbeheerprogramme te ontwikkel.
Ons wetenskaplike benadering ondersteun ons produsente regdeur die produksiesiklus, vanaf plant tot oes.
TYDENS HIERDIE FASES verskuif die FOKUS
vanaf VESTIGING IN GESONDE GROND, tot die
bevordering van plant- en grondgesondheid
en volhoubare eﬀektiewe produksie, deur die
gebruik van PRODUK-AANBEVELINGS en
TEGNIESE DIENSTE SOOS:

GRONDKARTERING

INSEK- EN
PLAAGBEHEERPROGRAMME

BEROKING

PLANT- EN
AKKERBOU
ASPEKTE

BEMESTING

ONTLEDING
INTERPRETASIE

Kontak gerus u naaste NexusAG Croplife-geakkrediteerde
gewasadviseur met navrae oor doelgemaakte
aa appel-bestuursprogramme, wat u unieke omgewing
en spesifieke omstandighede in ag neem, om volhoubare
oplossings vir u boerdery te bied.

KONTAK ONS VIR MEER INLIGTING:

021-860 8040

www.nexusag.net
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wasbeskermingsmark die afgelope aantal jare voortdurend.
Die rede hiervoor is dat onkruid weerstand teen tradisionele onkruiddoders opbou. ’n Toename in die aantal weerstandbiedende onkruidsoorte het tot
’n verskuiwing in die rigting
van die produksie van meer vernuwende en doeltreffende onkruiddoders gelei.
Die verslag bevind verder dat
graangewasse, by uitstek mielies, die grootste algehele bydrae
tot 2017 se inkomste in die gewasbeskermingsmark gelewer
het.
Dit is in pas met die feit dat
die maksimum vraag na gewasbeskermingsprodukte vir graangewasse is.
In die geval van vrugte, insluitend belangrike gewasse soos appels, appelkose en druiwe, word
sowel onkruid- as insekdoders
vir gewasbeskerming gebruik.
Die nuwe-generasie-plaagdoders bestry plae doeltreffend en
verhoog die opbrengste van die
vrugte.
Teen hierdie agtergrond is die
verwagting dat die toediening
van gewasbeskermingsprodukte
op vrugtegewasse in die toekoms
sal toeneem.

Blik op groente
Groentegewasse word in verskillende hoeveelhede in streke oor
die hele Suid-Afrika verbou.
Onkruiddoders word die meeste
in die groentegewasbedryf ge-

Foto: ISTOCK
bruik en verteenwoordig die
meerderheid van die gewasbeskermingsmetodes wat aangewend word.
Die verslag dui daarop dat
swamdoders nog nie op grootskaal gebruik word nie, hoofsaaklik weens die beperkte herstellende maatreëls wat dit bied.

Hierdie produkte, lui die verslag, kan slegs teen swaminfeksies werk, maar kan nie die
groei van plae of insekte beheer
nie.
Die aantal swaminfeksies is
boonop beperk op gewasse.
Die bio-plaagdodermark is
steeds in ’n ontluikende sta-

ADVERTENSIE | HELLOCHOICE

HelloChoice stel boere in staat om
bande met verskeie kopers te bou
Landbou is die hoekkry. HelloChoice is
steen van enige bloei’n wonderlike hulpende ekonomie, en
middel waar die koHelloChoice is ’n platper en die boer die
form wat juis om
belangrike inligting
hierdie rede bestaan.
kan kry wat hulle
“By HelloChoice
nodig het. Die boer
het ons ’n digitale
vertel in wese vir
markplein vir sakeondie koper wie hy is,
dernemings opgebou,
waar hy geleë is en
waar kopers en verwat hy produseer,”
kopers mekaar kan
Justin le Roux (links), ondernemingsbestuurder
sê Jarvie.
ontmoet en die provan Golden Grow Potato, bespreek sy oes met
Op die platform
dukte vind waarna
Graeme Jarvie, medestigter van HelloChoice.
laai boere hul prohulle soek,” sê Grant
dukte aanlyn sodra
Jacobs, medestigter van HelloChoice.
dit van die veld af kom. ’n Aanlynveiling
Die HelloChoice-platform is ’n oop en
vind dan oor 30 minute plaas terwyl prodeursigtige markplein en prysontdekdukte skoongemaak en verpak word. Die
kingsmeganisme. Boere het toegang tot
prys word ontdek deur ’n mededingende
verskeie kopers buite tradisionele kanale
aanbod van kopers vir die genoteerde proen netwerke wat verbeterde winsgewenddukte.
heid en kontantvloei, met verminderde be’n Reserweprys (of beginprys) word deur
markings- en verspreidingskoste teweeg
die verkoper vasgestel. As geen bod ontbring.
vang word nie, sal die boer na die tradisio“Daar is minder spanning op prys en vonele mark gaan sonder om tyd of geleentlume, wat boere meer tyd gee om te boer
heid te verloor. As ’n koper die bod wen,
en by hul gesinne te wees,” sê Jacobs.
sal hulle die produk gouer as die tradisioHy voeg by dat dit die onderneming se
nele mark kry, sonder dubbele hantering.
visie was om ’n bloeiende gemeenskap van
Justin le Roux, ondernemingsbestuurder
kopers en verkopers te skep. “Deur hierdie
van Golden Grow Potato, sê dat dié platproses is ons doel om waarde in die verform hom in staat stel om op een vinnige
skaffingsketting van vars produkte te bemanier met al sy ou asook nuwe kopers te
skerm en te skep.”
kommunikeer. “Nie net kan ek kommuniMedestigter Graeme Jarvie voeg by dat
keer met huidige kopers nie, maar ook met
boere redelik goed is om gewasse te prokopers wat ek nie geweet het bestaan nie.
duseer en dat hulle groot hoeveelhede
In die verlede sou ek foto’s aan individuele
produseer, maar dan die gewasse vinnig
kopers uitstuur en twis oor pryse. Nou
oor ’n baie kort tydjie moet verkoop.
laai ek net die inligting en HelloChoice
“Die uitdaging vir ’n boer is dat hy sy indoen die res.”
ligting oor die oes, wat hy oes, na die
Vir meer inligting, skakel 061 330 3307 of
grootste moontlike groep kopers moet uitbesoek www.hellochoice.co.za.

dium, maar het enorme potensiaal vir toekomstige groei.
Boere asook die boerderygemeenskap is nog nie vertroud
met dié kategorie produkte en
die doeltreffendheid daarvan
nie.
Aangesien bio-plaagdoders
weinig of geen reste agterlaat

nie, en met strenger riglyne vir
maksimumresiduvlakke op die
horison, sal dié kategorie na verwagting in die toekoms groei.
) Die verslag “South Africa Crop
Protection Market Outlook to
2022” is op www.researchandmarkets.com beskikbaar.

