
Verslag van 
die President
deur Brian Aitken

E k groet almal wat hierdie verslag lees in die vertroue 
dat u dit doen uit algehele waardering vir die belangrike 
rol wat die landbou speel in die voeding van ons nasie 

en streek, terwyl dit ’n beduidende vlak van diensverskaffing 
daarstel en ’n positiewe bydrae maak tot landelike stabiliteit en 
ontwikkeling in die gemeenskappe waar ons werk en woon.

Die afgelope jaar was vol uitdagings vir die landbou, terwyl 
al die ander sektore van die ekonomie nie kon gedy na die 
ineenstorting van die wêreldekonomie nie. As ek dinge so 
bekyk, dink ek die landbou het vir eers redelik ongeskonde 
daarvan afgekom.

Kwanalu neem steeds voluit deel op nasionale, sowel as 
provinsiale vlak om te verseker dat die belange van die boere 
van KZN te alle tye beskerm word.

Die vraag wat dus gevra moet word, is: Met al die deelname 
en verteenwoordiging, waarom voel die landbou steeds so 
negatief daaroor?

Die redes kan rofweg verdeel word in vyf gebiede wat boere se 
vertrouensvlakke beïnvloed:

1) Grond en transformasie
2) Veiligheid en sekuriteit
3) Kommersieel en ekonomies
4) Infrastruktuur en hulpbronne
5) Kommunikasie en beeld 

Sover dit die grondkwessie aangaan, is die meeste van ons 
bewus van die debat by die onlangse ANC Beleidskonferensie. 
Dit wil voorkom asof die kwessie van eienaarskap nie bespreek 
is nie. Grondverspreiding teenoor die fundamentele boublokke 
van eienaarskap van eiendom is belangrike uiteenlopendhede 
in die bespreking oor grondhervorming in Suid-Afrika. Weens 
die komplekse aard van die debat, is die algemene instemming 
oor die ANC se posisie by sy beleidskonferensie in Midrand, 
deur sommige kundiges met optimisme ontvang en ander het 
dit met ’n mate van onsekerheid benader.

Die ANC het ’n interessante paradigma-skuif in die 
grondhervormingsproses voorgestel, waar weggedoen moet 
word met die gewillige koper, gewillige verkoper-model en 
dit vervang moet word met ’n meer robuuste konstitusionele 
benadering van “onteiening met billike vergoeding”. Artikel 25 
van die grondwet laat onteiening toe binne die perke van die 
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wet en in belang van die publiek. Onteiening sal onderhewig 
wees aan vergoeding waar albei partye ooreenkom oor die 
waarde van die onteiende eiendom of waar dit deur ’n hof 
bepaal word.

Die grondwet bepaal dat die vergoedingsbedrag en die tyd 
en wyse van betaling regverdig en billik moet wees en dat dit 
’n balans tussen die openbare belang en die belange van die 
wat daardeur geraak word, moet weerspieël. Dit mag of mag 
nie die oproepe stil maak tot grondbesetting en onteiening 
sonder vergoeding, Zimbabwe-styl.

Nieteenstaande al die debatte oor die mislukking van die 
gewillige koper, gewillige verkoper, is ek persoonlik van 
mening dat die regering glad nie sleg gevaar het met die 
verdeling van produktiewe grond in wit besit aan swartes nie. 
Hier verwys ek graag na ’n artikel wat in die Business Day 
van 21 Junie 2012 verskyn het, waarin prof. Johan Kirsten 
van die Departement van Landbou, Ekonomie, Voorligting 
en Landelike Ontwikkeling aan die Universiteit van Pretoria 
dit gestel het dat die feite meer gekompliseerd is as die 
eenvoudige eis dat witmense die meerderheid grond besit.

Hy redeneer dat die felle kritiek teen die ANC ongeregverdig 
is en dat die party eintlik geluk gewens behoort te word met 
die goeie vordering wat gemaak is met grond wat van wit 
eienaars na swart eienaars oorgedra is. Bewyse dui daarop 
dat Suid-Afrika eintlik baie naby is aan die doelwit van die 
verspreiding van 30 persent van die land se landbougrond 
teen 2014. Teen die tempo van huidige verkrygings deur die 
Staat deur Pro-aktiewe Grondverkryginsprogramme (PLAS) 
en privaattransaksies, asook die voltooiing van bestaande 
LRAD en grondrestitusieprojekte, sal ons heel waarskynlik 
die 30% doelwit teen 2014 behaal, indien dit nie oorskry sal 
word nie. Gegrond op die resultate van ’n aantal studies 
oor transaksies ten opsigte van private grond deur swart 
individue en die onlangse syfers oor grondhervorming en 
grondrestitusie wat deur Minister Nkwinti voorgelê is in sy 
begrotingstoespraak gedurende Mei 2012, kan aangevoer 
word dat 26.75% van landbougrond wat voorheen in wit 
besit was, vandag reeds in die besit van swartes is. ’n 
Gedeelte van hierdie getal kan uit empiriese studies bepaal 
word, maar dit sou heelwat makliker gewees het om te 
bevestig as die Departement van Landelike Ontwikkeling 
en Grondhervorming en die Departement van Landbou nie 
voete gesleep het met die implementering van ’n volskaalse 
oudit van grondeienaarskap vir die afgelope drie jaar nie.

Waar is die oponthoud? Volgens Kwanalu se eie aanvanklike 
oudit is hierdie inligting korrek en dit is definitief ’n pluimpie 
vir Kwanalu. Ons sê dankie aan al ons lede wat aan die 
oefening deelgeneem het.

Dit laat die groot vraag in die grondhervormingsdebat 
ontstaan van wat die omvang van grondeienaarskap in die 
land is sodat bepaal kan word presies hoe vêr ons met die 
grondhervormingsproses gevorder het. Die grondoudit wat 
deur die regering van stapel gestuur is, was veronderstel om 
teen Junie vanjaar voltooi te wees. Daar word nou gesê dat 
dit teen Desember afgehandel sal wees. Indien dit korrek 
gedoen word, sal ons weet hoeveel grond in die hande 
van sowel die regering as privaatsektore is en ook hoeveel 
grond oorgedra is.

Wat dan?
Ons soek bevestiging oor die sonsondergang van die 
30% grondoordragte. Daarsonder sal steeds onsekerheid 
heers. Grondhervorming gaan nie net oor die oordrag van 
grond nie. Vir enige landbouprojek om suksesvol te wees, 
het ons drie dinge nodig – grond, vaardighede en toegang 
tot finansies. As enige een van die drie weggeneem word, 
is jy tot mislukking gedoem. Dit is waar ons as boere die 
waardevolste inset van alles het – ons vaardighede. Sonder 
kundigheid en vaardighede sal boere nie die mas opkom nie.

Dit is op hierdie punt dat ek ons dienste aan die regering 
wil aanbied. Jy mag dalk grond en geld kan voorsien, maar 
vir kundigheid en vaardighede het jy die Suid-Afrikaanse 
boere nodig. Daarom moedig ek u almal aan om ’n nuwe 
toetreder tot die landbou se hand te neem en hom te help 
om ’n sukses van sy boerdery te maak.

Saam kan ons ’n verskil maak.

As ons kyk na veiligheid en sekuriteit, terwyl ons eie 
statistieke, danksy Koos Marais, ’n afname in misdaad 
toon, ly ons steeds aanmerklike skade aan die hand van 
misdadigers in gebiede waar veediefstal, plaasaanvalle en 
algemene diefstal, insluitend diefstal van oeste, voorkom. 
Hier moet ek my waardering uitspreek teenoor lede van die 
Suid-Afrikaanse Polisiediens en ander verwante entiteite, 
wat altyd bereid is om ons te help om misdaad in ons gebiede 
te beveg. Tydens my onlangse reise deur die provinsie, was 
dit baie duidelik dat ons probleme die gevolg is van swak 
verhoudings en kommunikasie op plaaslike vlak. In hierdie 
verband wil ek lede aanmoedig om aktief betrokke te raak 
by strukture wat op plaaslike vlak tot stand kom en waar 
gepoog word om kommunikasie en verhoudings tussen 
deelnemers op plaaslike vlak verder te bevorder.

In die afgelope twee jaar het die ergste verwarring in 
menseheugenis in die finansiële en komoditeitsmarkte 
voorgekom. Ons het gesien dat pryse van 
landboukommoditeite die hoogste ooit was terwyl die 
wêreldekonomie in ’n resessie vasgevang was. Dit het die 
ideale geleentheid gebied vir ons in die landbou om ons 
besigheid te versterk en om druk op die regering uit te oefen 
vir die daarstelling van ondersteuningsmaatreëls wat so 
nodig is vir ons toekoms. Ons het nog nooit ’n beter kans 
gehad om vertoë tot die regering te rig tot beter behandeling 
van ons sektor as nou nie.

Ons benodig verhoogde beleggings in landbou, infrastruktuur, 
diens aan boere en planne om landelike stabiliteit en 
sekuriteit daar te stel waarin ons lede en hulle werkers leef. 
Bowe alles, het ons ’n behoefte aan voedselsekuriteit vir ons 
nasie.

As mens in ag neem dat 50% van kommersiële boere in die 
land ’n omset van minder as R300K behaal en 10% behaal 
’n omset van R2m, besef jy hoe relatief klein en broos ons 
bedryf is. Met dreigende onteiening en die uitwerking wat dit 
op boere se sentimente het, kan dit armoede slegs vererger 
en werkloosheid verhoog. Iets wat ons skaars kan bekostig.

Na onlangse reise regoor die provinsie, het ’n aantal 
sake uitgestaan. Die belangrikste waarvan die sigbare 
agteruitgang van die toestand van baie paaie en die gebrek 
aan spoor-infrastruktuur. Wat hierdie provinsie nodig 
het, is meer goedere wat vanaf padvervoer terugkeer na 
spoorvervoer. Dit sal slegs gebeur as daar ’n verandering 
in die uitgangspunt van beleidmakers plaasvind. Hartlik 
geluk aan die houtbedryf met hulle voortgesette dialoog met 
Transnet Spoor oor die voortgesette gebruik van verskeie 
taklyne waar met sluiting gedreig is. 

Die probleme met arbeidstekorte, wat veral in die 
suikerbedryf ondervind word, wek groot kommer veral in 
die lig van die onverwagte hoë werkloosheidsyfers wat deur 
Statistieke SA vrygestel is. By nadere ondersoek het dit 
geblyk dat regeringstoelaes die belangrikste oorsaak van 
hierdie probleem is. Die posisie in KZN is veral sorgwekkend 
aangesien die aanduiding is dat 43 000 werksgeleenthede 
die afgelope jaar in die slag gebly het. Daar sal voortdurend 
aandag hieraan geskenk moet word, want werkloosheid is 
die hoofoorsaak van maatskaplike agteruitgang.

Alhoewel kommunikasie ’n uitdaging in landelike gebiede 
bly, lyk dit tog of die situasie vinnig aan die verander 
is. Draadlose tegnologie bied ’n alternatief vir Telkom. 
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Voortdurende kommunikasie met ons lede bly een van ons 
organisasie se belangrikste prioriteite. Die hoeveelheid 
belangrike inligting op ons webwerf hou lede op hoogte van 
sake van die dag.

Wat hou die toekoms in?
Hier verleen ek graag erkenning aan die verslag van die 
Nasionale Beplanningskommissie en sy Visie 2030. Die 
verslag skep interessante uitdagings vir die landbou en 
die ekonomie as ’n geheel. Luidens die verslag moet die 
land wat ons in 2030 tot stand wil bring, billik, regverdig, 
vooruitstrewend en onpartydig wees. Boweal moet dit ’n 
land wees waarna elke Suid-Afrikaner met trots kan verwys 
as “huis”.

Om suksesvol hierin te wees, sal aktiewe pogings van alle 
Suid-Afrikaners verg. Dit sal groei, belegging en werk-
verskaffing vereis. Dit sal verhoogde opvoedingstandaarde 
en ’n gesonde bevolking vra. Om dit te bereik, het ons ’n 
doeltreffende en bekwame regering nodig wat samewerking 
tussen die private en publieke sektore voorstaan.

In my verslag verwys ek na die huidige uitdagings wat ons in 
die gesig staar. Dit is duidelik dat die sukses van ons sektor 
lê in die aanneming van beginselposisies van leierskap met 
’n langtermyn blik op die toekoms.

Ek is al meer as een keer gevra “Sal ek in die landbou belê?” 
Die antwoord is ’n oorweldigende ja. Maar slegs as jy bereid 
is om verandering te aanvaar. Die boerdery van more sal 
beslis oorwegend verskil van die boerdery van vandag, 
waar die klem val op ons maatskaplike verantwoordelikhede 
aan ons gemeenskappe, mede-boere en die omgewing. 
Die volgende tien jaar gaan moeilik wees, maar as ons die 
uitdagings aanpak, is niks onmoontlik nie. Vir die van ons wat 
bereid is om verandering te aanvaar, lê daar ’n blink toekoms 
voor. As die huidige stemming in die landbou verbygaan, is 
daar min twyfel oor geleenthede wat sal bestaan en ek daag 
u om daardie blink toekoms te gaan skep.

Watter uitdaging stel Visie 2030 aan ons?
• Die skep van een miljoen nuwe werksgeleenthede teen 

2030.
• Die uitbreiding van besproeiingsgebiede met 500 000 

hektaar.
• Die omskakeling van onderbenutte kommunale grond.
• Meer steun vir kommersiële landbou waar gebiede met 

die hoogste potensiaal die meeste baat sal vind.
• Werkverskaffing in die bo- en onderstroom.
• Die identifisering van nuwe geleenthede.
• Die ontwikkeling van strategieë wat aan nuwe toetreders 

toegang tot produk-waardekettings verleen.

As ’n unie staan Kwanalu vas by die verskillende beleide 
wat die grondslag vorm van hoe ons besigheid bedryf 
word. Dit laat niemand onder ’n illusie van waar ons met 
’n bepaalde saak staan nie. Kwanalu het suksesvol op 
verskeie uitdagings gereageer. Om dit te kan doen, is sterk, 
gebalanseerde en beginselvaste leiers nodig. Ek rig ’n 
uitdaging aan elke boerevereniging of ander vereniging wat 
aktief aan Kwanalu se strukture deelneem om potensiële 
leiers na vore te bring. Nooit tevore in die geskiedenis van 
georganiseerde landbou, was leierskap so belangrik soos 
nou nie. Soos Dwight Eisenhower gesê het: “Leierskap is 
die kuns om iemand anders te kry om te doen wat jy gedoen 
wil hê, omdat hy dit wíl doen.”

Ten slotte
Baie dankie aan ons HUB Sandy La Marque en die span in 
die kantoor wat bestaan uit Ethel von Abo, Lyn Vincent, Rita 
Kali, Nonjabulo Mbanjwa en Koos Marais, wat ywerig werk 
om ons gesamentlike belange te bevorder.

Ek sê ook dankie aan die groeiende basis van lede wat die 
organisasie steeds finansieel en ten opsigte van deelname 

HUB Jaarverslag
deur Sandy La Marque

Kwanalu het hom ingestel 
op die sleutelgebiede 
soos aanvaar deur 

Agri SA en ander provinsies. 
Dit verseker ’n gefokusde en 
duidelike beleidsbenadering. 
In hierdie verslag sal die klem 
veral val op ’n paar sake wat 

in elk van die ses sleutelgebiede gehanteer is.

Die ses sleutelgebiede is: 

1. Transformasie en landelike ontwikkeling 
2. Landelike veiligheid en sekuriteit 
3. Natuurlike hulpbronne 
4. Arbeids- en maatskaplike belegging 
5. Kommersiële beleid 
6. Kommunikasie en beeldbou

Transformasie en landelike ontwikkeling  
Baie min of niks kan gesê word oor die swak stand van 
sake in hierdie provinsie ten opsigte van die Departement 
van Grondsake en Landelike Ontwikkeling nie. Dit is onder 
andere, die deurlopende gebrek aan leierskap, burokratiese 
knoeiery, bedrog, wanadministrasie, ens. tesame met die 
direkte impak wat grondeise, restitusie en huurarbeiders 
het, wat nou tot ’n onbevredigende stilstand gekom het. 
Hierdie strominge het gelei tot ’n vermeerdering in swak 
boerderyverhoudinge en stygende spanning oor byvoorbeeld 
weidingsregte. Kwanalu het pogings aangewend om ’n ver-
gadering met amptenare van die provinsiale departement te 
belê om die saak te bespreek en oplossings te probeer vind, 
maar die Departement was nie baie tegemoetkomend nie.

Groenskrif oor grondhervorming 
Die drie hoofdoelwitte:  

a) Om die landelike ekonomie te de-rasionaliseer
b) Demokratiese en regverdige grondtoewysing en die 

gebruik oor ras-, geslag en klas heen.
c) ’n Deurlopende produksie-dissipline vir voedselsekuriteit.

Gedurende die afgelope jaar is baie tyd bestee aan sake 
voortspruitend uit die Groenskrif en Grondhervorming. Die 
Groenskrif oor Grondhervorming is vrygestel toe frustrasie 
aan die opbou was oor die grondhervormingsproses. 
Vordering was stadiger as wat verwag is en baie 
grondhervormingsprojekte het misluk. Daar is ook 
stygende bekommernis oor die uitwerking van mislukte 
grondhervormingsprojekte oor voedselsekuriteit. Na 18 jaar 
is die restitusieproses nog nie afgehandel nie. Die hele debat 
draai om grondpryse – in sommige gevalle is opgedrewe 
pryse betaal vir grond en dit het die begroting vir landelike 
ontwikkeling en grondhervorming gestrem. Die Groenskrif 
oor Grondhervorming is in Augustus 2011 vrygestel en die 
Staatskoerante het kort daarna verskyn. Dit het reeds vroeg 
in die proses duidelik geword dat ’n formele struktuur nodig 
sou wees om die sake voortspruitend uit die Groenskrif te 
hanteer. ’n Nasionale Verwysingsgroep (NAREG) is op die 
been gebring om toesig te hou oor die proses. Om sake 

ondersteun en uitsprake maak ter ondersteuning van ons 
gesamentlike belange.

Aan die regering en ander rolspelers wil ek sê, Kwanalu is 
’n dinamiese en professionele organisasie met ’n positiewe 
uitkyk en toekoms-georiënteerde houding en ’n benadering 
wat altyd bereid en gereed is vir deelname. Vir u om 
suksesvol te wees, moet ons sukses behaal!
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te vergemaklik, is die volgende ses werkgroepe tot stand 
gebring: 

a) Die Grondbestuurskommissie (LMC).
b) Die Bestuursraad vir Grondregte (LRMB) en sy 

plaaslike strukture (om sake soos die konsep 
sekuriteitswetsontwerp op Grondbesit, ESTA/uitsettings 
en agri-dorpies) te hanteer.

c) Die Waardeerder-Generaal waar billike vergoeding 
volgens markwaarde vir eiendom onderhandel kan word. 

d) Die drievoudige (drievlak-) stelsel van grondeienaarskap 
(staatsgrond, private eienaarskap met sekere beperkings 
en huurgrond). Hierdie werkgroep het ook aspekte soos 
grondplafonne en die reg tot eerste weiering gehanteer.

e) Kommunale Grondbesit. 
f) Wetlike Wysigings aan die Wet op Restitusie en die Wet 

op Kommunale Eiendomsverenigings.

Kwanalu het met Agri SA saamgewerk tydens hierdie 
geleentheid tot deelname wat deur NAREG tot stand gekom 
het. Talle Agri SA-vergaderings is gehou om te verseker 
dat deelname aan die proses geskied binne die mandaat-
raamwerk waarop by vorige kongresse deur Kwanalu en 
Agri SA ooreengekom is.

Kwanalu het opgetree binne die mandaat-kongresbeleid 
waarvan nie afgewyk sal word nie, tensy opdrag daartoe 
van sy lede tydens ’n jaarkongres ontvang word. Kwanalu 
se beleid lui soos volg: 

Openingsverklaring:
Argumentshalwe kan aangevoer word dat die grootste 
verswakkende faktor vir die landbousektor in KwaZulu-
Natal die regering se versuim is om die drie bestaande 
grondhervormingsprogramme, naamlik restitusie, her-
verspreiding en grondbesithervorming te implementeer. 
KwaZulu-Natal word onder andere, geteister deur 
wanadministrasie, nepotisme, korrupsie, ’n totale gebrek 
aan deursigtigheid en minagting van die letter van die 
wet. Kwanalu het van die begin af sy steun toegesê aan 
grondhervorming en sal dit steeds doen deur talle projekte 
en ingrypings deur Kwanalu se lede en die organisasie in 
die geheel.

Kwanalu ondersteun:
• Vrye mark beginsels.
• Respek vir eiendomsregte.
• ’n Eksklusiewe benadering van alle partye om ’n 

moeitevrye oordrag van grond aan begunstigdes te 
verseker.

• ’n Holistiese benadering om hulpbronne, infrastruktuur, 
finansies, uitbreidingsondersteuning, ens. te voorsien.

• Groeigeleenthede, bv. werkskepping en sekuriteit, 
voedselsekuriteit, belegging.

• ’n Geloofbare grondoudit/grond databasis oor die stand 
van eienaarskap of grond.

• Provinsiale en plaaslike forums.
• Agri SEB wat ooreenstem met die generiese kodes vir die 

beste praktyk.
• Staatsondersteuning op finansiële vlak en ten opsigte 

van hulpbronne.
• ’n Vennootskapsbenadering teenoor die regering.

Kwanalu se posisie is duidelik:
• Grondhervorming moet binne die beperkinge van die 

Grondwet en die letter van die wet van die Republiek van 
Suid-Afrika ondersteun word.

• Ons sal nie by besprekings en onderhandelings betrek 
word wat in teenstelling is met die doeltreffende werking 
van die vrye mark nie.

• Skending van regte word nie verskoon nie.
• Ons steun tot die noodsaak vir grondhervorming laat 

ons hande uitreik na die Staat en steun aanbied om 
die doeltreffende implementering van bestaande 
grondhervormingsbeleide teweeg te bring, wat gemik is 

op volhoubare landelike ontwikkeling en ’n verbeterde 
lewe vir almal.

Die Groenskrif oor Grondhervorming blyk ver van 
afgehandel te wees. Van die werkgroepe het beduidende 
vordering gemaak, terwyl ander steeds baie werk moet 
doen. Grondwetlike beginsels, soos die letter van die 
wet, die reg tot toegang tot die howe, deursigtigheid, 
verantwoordbaarheid en administratiewe regverdigheid 
moet alle aanbevelings wat van die werkgroepe afkomstig 
is, onderskryf. Die praktiese aspekte daarvan word egter 
nog gedebatteer.

Kwanalu Grondoudit
By die Nasionale Grondberaad in 2005 is oproepe vir ’n 
grondoudit gedoen. Die oproep is by verskeie geleenthede 
gedoen sedert 2005, maar min of glad niks is gedoen om ’n 
oudit uit te voer nie. Kwanalu se Raad van Direkteure, wat die 
belangrikheid van ’n grondoudit besef, het ’n mandaat gegee 
dat voortgegaan moes word met ’n landbou-grondoudit.

Die redes is:
• Daar is geen enkele inligtingsbron oor die patrone van 

eienaarskap van landbougrond nie.
• Daar word klaarblyklik nie boekgehou van die doelwit van 

30% oordrag van landbougrond onder wit eienaarskap 
na ’n verandering in eienaarskap soos deur die regering 
bepaal nie.

• Dit is nodig om die vermoë te kan hê om te kan bepaal 
hoeveel grond onder swart eienaarskap is.

• Daar bestaan verskeie ander grondtransformasie 
strategieë/beleide.

• Die onbekende impak op die stabiliteit van die 
landbousektor en die implikasies vir voedselsekuriteit in 
Suid-Afrika.

Ons glo verder dat ons vermoë om druk op munisipale, 
provinsiale en nasionale vlak uit te oefen, aanmerklik be-
perk is sonder ’n faktuele inligtingsbasis. Uitroepe van “julle 
grond moet beperk word,” onteiening sonder vergoeding, die 
heropening van restitusie, koop meer grond omdat “slegs 
6% van grond oorgedra is,” word steeds geopper, alles op 
grond van aannames.

Daar is besluit dat om die projek te implementeer: 
• Moes ’n alternatiewe benadering gebruik word om te 

verseker dat bruikbare en relevante inligting ingesamel 
word.

• ’n Vraelys waarin al die inligting wat vir analise benodig 
word, in besonderhede vervat word, is saamgestel. 
’n Vraelys moes ruimtelik (kaart) verbind word met 
individuele eiendomme om doeltreffende verslaggewing 
oor patrone van eienaarskap en ander sleutelaanwysers 
moontlik te maak.

• Alle stedelike gebiede, tradisionele owerheidsgebiede en 
bewaringsgebiede moes uitgesluit word.

• ’n Onafhanklike data-invoervorm met definisies moes 
saamgestel word.

• Digitale kaarte vir die daarstelling van ’n ruimtelike 
verbinding moes beskikbaar gestel word.

• Loodsprojekte is in sewe boereverenigings van stapel 
gestuur.

Voorbeeld van ruimtelike data.
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• Daar moet waarde toegevoeg word vir boereverenigings.
• Werkswinkels is gereël vir implementering wat 

“lewendige” demonstrasies en onmiddellike gebruik deur 
lede moes insluit.

• Die vorms, ruimtelike data en relevante inligting moet 
beskikbaar gestel word.

Die volgende sleutel suksesfaktore is geïdentifiseer:  
• Die vereistes moet gebaseer word op die breër behoefte 

aan inligting.
• Handhaaf ’n goeie werksverhouding met die Hoofdirek-

toraat: Ruimtelike Beplanning en Inligting, Departement 
van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.

• Maak gebruik van Quartex Konsultante vir die duur van 
die projek.

• Die volle betrokkenheid en toewyding van boere-
verenigings, affiliate en lede.

Heelwat baie bruikbare lesse is geleer uit die implementering 
van die projek regoor KwaZulu-Natal:
• Die oudit moet uitgevoer word met behulp van ’n 

webgebaseerde benadering.
• Identifiseer sleutelvrae wat die geleentheid bied om 

daarna die “waardevolle sektor inligting” te voltooi.
• Tegnologiekwessies en ’n gebrek aan die fundamentele 

begrip van die vrae en die doel is in sommige gevalle 
ondervind.

• Die omvang waarmee sommige boere glad nie belang 
stel in iets wat so belangrik is nie, is ’n tragedie 
en dit ondersteun die behoefte aan gesamentlike 
bedingingsmag wat by Kwanalu te vinde is.

• Boereverenigings is die geleentheid gebied om 
hulle gebied goed te besigtig, alhoewel sommige nie 
deelgeneem het nie.

Die aanvanklike resultate wat bekend begin word het, 
was ongetwyfeld elke stukkie moeite deur die lede en 
administrasie werd. Na die suksesvolle implementering oor 
’n groot deel van die provinsie, was die gevolg: 
• Kaarte, gebaseer op die ingesamelde data wat deur twee 

en vyftig boereverenigings ingesamel was, is vir elke 
munisipaliteit saamgestel.

• Hierdie individuele kaarte is beskikbaar gestel vir 
besigtiging in die ledegebiede van Kwanalu se webblad.

• Die kaarte is in ’n gebruikersvriendelike weergawe 
gestoor, met ’n bruikbare verklaring wat die patrone van 
eienaarskap duidelik aandui.

Die resultate wat Kwanalu behaal het, het die patrone van 
eienaarskap duidelik aangedui. Dit is afgebreek in kategorieë 
en daarna in soorte eienaarskap:

Die kategorieë het ingesluit: 
• Parastataal 
• Plekke van aanbidding
• Privaat  
• Staat
• Derde vlak regering
• Tradisionele owerhede

Voorbeeld van soorte eienaarskap na die oudit.

Voorbeeld van ’n munisipaliteit – sien verklaring bo.
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 Soorte eienaarskap het ingesluit:
– BK – Entiteit
– Bpk – Privaat
– (Edms.) Bpk – Trust
– Staat – Onbekend

Die uitvloeisel en hoeveelheid uitsonderlik bruikbare 
inligting wat ingesamel is en die resultate behaal, het 
al Kwanalu se verwagtinge oortref. Dit was duidelik dat 
Kwanalu moes voortgaan met sy pro-aktiewe benadering 
en ’n weg vorentoe moes gevind word wat die uitdagings en 
die lesse wat geleer is, kan aanspreek. Kwanalu se Raad 
het ’n tweede fase van implementering goedgekeur. Tans 
word:

• n nuwe web gebaseerde hulp middel ontwerp vir die 
bywerking van data.

• ruimte gelaat vir outomatiese lewendige bywerkings van 
kaarte en inligting. 

• sleutelvrae geïdenti fiseer en voordat aanbeweeg kan 
word, sal eers daaraan aandag gegee moet word.

• bykomende bruik bare inligtings vrae opsioneel wees en 
sal met verloop van tyd bygevoeg word. 

• Kwanalu se nuwe Grondoudit Hulpmiddel sal dinamies 
en doel treffend wees, dog sal die invoer van data ’n 
belangrike komponent in die hande van boere verenigings 
en lede bly.

Daar is steeds een belangrike faktor uitstaande in die 
provinsie – grondeise met restitusie en huurarbeid. Uit die 
swak statistieke wat beskikbaar is, wil dit voorkom asof die 
meerderheid van die provinsie steeds geëis word en dit het 
’n negatiewe uitwerking wat beleggersvertroue in KwaZulu-
Natal ondermyn.

Hierdie groot uitdaging, is egter nie ’n struikelblok in die weg 
van Kwanalu se pro-aktiewe en positiewe benadering nie.

Landelike veiligheid en sekuriteit  
Met verhoogde bewustheid op plase en verskeie 
verwikkelings wat plaasgevind het, is besluit om ’n 
opname te doen om die algemene beeld van onder 
andere, dienslewering en die rol van boere in die plaaslike 
polisiestrukture te bepaal, ens.

Sorgwekkend egter, was die aantal ontevrede grondeis-
ers, begunstigdes en grondloses wat hulle spiere wys deur 
grondbesettings, optogte en direkte skendings van die regte 
van grondeienaars. Kwanalu is dankbaar vir die werksver-
houdinge ten opsigte van veiligheids- en sekuriteitsmagte 
wat in die provinsie bestaan. Agri SA se riglyndokument “In-
ligtingsdokument oor hoe om onwettige besetting van grond 
te hanteer,” is suksesvol deur ’n aantal lede benut. Kwanalu 
raai lede voortdurend aan om betrokke te raak by plaaslike 
aangeleenthede en om werksverhoudinge tot stand te bring 
waarop in tye van nood staatgemaak kan word. 

Nog ’n saak wat ons provinsie raak, is die probleem van 
rondloperbeeste en beesindringing. Op instruksie van 
Kwanalu se Raad is ’n basiese riglyn daargestel oor hoe 
om met beesindringing of rondloperdiere te werk te gaan. 
Die riglyndokument is op ons webwerf aan lede beskikbaar 
gestel.

Natuurlike hulpbronne  
Die boere van KwaZulu-Natal, veral in die noorde van die 
provinsie, bevind hulle in die kloue van ’n kwaai droogte. 
Volgens rekords is dit die droogste in meer as 80 jaar! Toe 
Kwanalu in kennis gestel is van die situasie, is onmiddellike 
ingryping deur die Departement van Landbou en Omgew-
ingsake versoek. Kwanalu het op versoek gevra dat boere 
inligting moet verskaf vir ’n beraming aan die departement. 
Verskeie vorms van ingryping is bespreek, maar dit is ’n 
moeisame en onbevredigende proses. Dit is ’n benarde 
situasie wat dringende aandag vereis en daar is ’n beroep 
op die regering gedoen om die saak te bespoedig ten einde 
te verhoed dat boere in sommige gebiede ten gronde gaan. 

Boere in die provinsie spreek toenemend hulle kommer uit 
oor die stygende Eskom-tariewe, lynheffings, ens., asook 
waterheffings en ander insetkoste. Kwanalu sal voortgaan 
om aan besprekings deel te neem met die hoop om invloed 
uit te oefen en ’n vorm van afname, kwytskelding of ander, 
te bekom.

In die onlangse verlede het Kwanalu se Raad 
talle besprekings gehou rakende verswakkende 
dieregesondheid in KZN. Daar is ooreengekom dat 
Kwanalu ’n versoek sal hanteer vir die totstandkoming van 
’n inklusiewe dieregesondheidsforum, waar ’n ooreenkoms 
met die Departementshoof bereik is dat Kwanalu en sy 
affiliaal kommoditeite wat in lewende hawe spesialiseer, 
tot deelname genooi sal word aan ’n Provinsiale 
Dieregesondheidsforum met die veeartsenykundige 
afdeling van die Departement om aandag aan ons 
klagtes te skenk. Instemming, statistiese bywerkings, 
siektebestuur, protokols, bio-sekuriteit op die plaas en 
kommunikasie, ens. sal van die sake onder bespreking 
wees. Kommunikasiekanale is oopgemaak en ons is vol 
vertroue dat enige saak of situasie wat mag opduik, onder 
ons aandag gebring sal word.

Kwanalu ag bogenoemde sake as ernstig en verlang 
toewyding van alle partye om ’n oplossing te bereik 
gegrond op wetlike protokols en protokols oor 
dieregesondheidsbeheermaatreëls. 

Met verhoogde bewustheid op plase en verskeie verwikkelings wat plaasgevind het, is 
besluit om ŉ opname te doen om die algemene beeld van onder andere, dienslewering en 
die rol van boere in die plaaslike polisiestrukture te bepaal, ens. 
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Arbeids en maatskaplike belegging  
Vier arbeidsverwante wetsontwerpe is gedurende Desember 
2010 in die Staatskoerant gepubliseer. Kwanalu het toe 
verskeie voorleggings gedoen. Die wetsontwerpe is:

• Die wysigingswetsontwerp op Arbeidsverhoudinge
• Die wysigingswetsontwerp op Basiese Diensvoorwaardes 
• Die wysigingswetsontwerp op Gelyke Indiensneming 
• Die wysigingswetsontwerp op Diensverskaffing

Lang en uitgerekte debatte het by NEDLAC plaasgevind. 
Op hierdie stadium is geen algemene konsensus nog 
bereik nie. Desnieteenstaande het die regering besluit 
om twee van die wetsontwerpe, te wete die wetsontwerp 
op Arbeidsverhoudinge en die wetsontwerp op Gelyke 
Indiensneming voor die Parlement te lê. Kwanalu was so 
gelukkig om Roger Godsmark in die werkspan op nasionale 
vlak te hê. Die saak vereis deeglik oorwoë leiding omdat 
die uitwerking van die wetsontwerpe in hulle huidige vorm 
’n negatiewe uitwerking op werkverskaffing in die land sal 
hê – iets wat ons skaars kan bekostig.

Kommersiële beleidsgebied
Die Wet op die Ontwikkeling van Minerale en Petroleum 
Hulpbronne (MPRDA van 2002) het die deur geopen na 
grootskaalse prospekteerdery en mynbedrywighede in 
KwaZulu-Natal. Met die bykomende uitwerking van grondeise 
en die toenemende druk om te prospekteer en te myn, word 
die meeste van die produktiewe landbougrond in KwaZulu-
Natal bedreig. ’n Pleidooi is gerig dat ons landbougrond moet 
beskerm om voedselproduksie te verseker. In die toekoms 
moet baie meer aandag aan die saak geskenk word en druk 
moet in die nabye toekoms uitgevoer word.

’n Gebruikersvriendelike barometer vir eiendomsbelasting 
is gedurende die afgelope jaar deur Kwanalu bekend 
gestel. ’n Doeltreffende hulpmiddel is ontwerp waarop elke 
munisipaliteit se inligting ten opsigte van eiendomsbelasting 
gelaai kan word. Daar word gehoop dat die hulpmiddel 
verenigings in ’n vergelykende studie sal help tydens 
onderhandelinge met die munisipaliteit. Boereverenigings 
word aangemoedig om hulle data vas te vang. Die hulpmiddel 
is verkrygbaar in die ledegebied op Kwanalu se webwerf.

Kommunikasie en beeldbou
Kwanalu het daarop gekonsentreer om seker te maak 
dat sy kommunikasie akkuraat en relevant is. Kwanalu se 
webwerf word op groot skaal gebruik om bygewerkte en 
relevante inligting aan lede te verskaf. Die ledegebied bevat 
talle riglyne en bruikbare inligting. In die afwesigheid van 
menings of kommentaar oor sake word aannames dikwels 
gemaak. Kwanalu word dikwels in die media aangehaal oor 
wyd uiteenlopende sake.

Algemeen  
Die Kongresbesluit van 2011 waar die totstandkoming 
van ’n regsfonds goedgekeur is, is soos per opdrag met ’n 
versnelde benadering geïmplementeer. Dit is aangenaam 
om te sien dat die meeste boereverenigings die eerste 
fase afgehandel het en oorweldigende reaksie is ontvang. 
Die verenigings en lede wat nog nie aan die eerste fase 
deelgeneem het nie, doen dit gerus nou. Ons organisasie 
se sukses lê in die krag van die aantal lede en affiliate. Selfs 
ten spyte van al die uitdagings wat ons in die gesig staar, 
het ons ledetal nie afgeneem nie. Hulpbronne word deeglik 
benut en die toegevoegde waarde van die verhouding met 
affiliate gee aan Kwanalu ’n mededingende voordeel.

Dit voel asof vanjaar een van die mees uitdagende jare tot 
nog toe was waar ons te doen gekry het met baie sensitiewe 
sake wat, as dit nie op een of ander manier beïnvloed word 
nie, slegte nagevolge vir ons lede kan inhou. In die lig 
hiervan, het Kwanalu egter sy betrokkenheid en gesag in 
KwaZulu-Natal verhoog as ’n organisasie wat professioneel, 
magtig en ongetwyfeld relevant is. Dit kan net bereik word 
met ’n uitstekende span in die Kwanalu-kantoor. Ethel, Lyn, 
Rita en Nonjabulo straal toewyding, verbondenheid en ’n 
werksetiek uit wat nie bevraagteken kan word nie. Dankie vir 
alles wat julle doen. Aan Kwanalu se Uitvoerende Bestuur 
en die raadslede, dankie vir die ondersteuning en leiding 
wat regdeur die jaar ontvang word.

Kwanalu sal ’n positief-georiënteerde benadering volg 
wat oplossings soek binne die perke van die wet en 
grondwet van die Republiek van Suid-Afrika.

Sekuriteits Lessenaar
deur Koos Marais

Die Regering kan nie langer die verwoestende 
nagevolge van misdaad ignoreer nie. ’n Gebrek 
aan politiese wil en die versuim om misdaad aan 

te spreek, bly ’n groot terughoudende faktor in suksesvolle 
boerdery. Dit is onmoontlik om die enorme koste van 
misdaad vir die boer, die verbruiker en die ekonomie te 
bereken.

Terwyl die oortreder se regte meer as die slagoffer se 
regte beskerm word, sal misdaad net vererger. Onervare 
SAPD lede en Justisie amptenare, gepaardgaande met 
min belangstelling in dienslewering, lewer geen bydrae om 
misdaad aan te spreek nie. Howe geniet ongelukkig nie die 
nodige aansien nie en is in baie gevalle nie ’n gerugstellende 
faktor om misdaad aan te spreek of om die handhawing van 
wet en orde af te dwing nie.

Die versuim van die regering om die grond hervormingsbeleid 
uit te voer bly ’n groot veiligheidsfaktor en dra by tot misdaad 
en gebrek aan stabiliteit in die platteland.

Statistiek toon dat 1 plaasmoord gedurende die eerste 5 
maande van 2012 plaasgevind het teenoor geen vir die 
ooreenstemmende tydperk in 2011. Vir dieselfde tydperk 
was daar 14 plaasaanvalle in 2012 en 17 in 2011. Daar was 
1 moord en 36 aanvalle gedurende 2011 vergelykend met 
10 moorde en 39 aanvalle gedurende 2010.

Die Kwanalu en KZNRPO veediefstal afvaardiging 
wat ’n voorlegging aan die Department gedoen het
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Kwanalu Dag vir Vroue in die Landbou
deur Ethel von Abo

Dié dag het nog altyd ’n baie spesiale plek in die 
personeel van Kwanalu se harte gehad. Dit vereis 
wel harde werk, maar terselfdertyd was dit nog elke 

jaar die moeite werd. Lank voor die datum bepaal is, heers 
daar reeds groot opgewondenheid tydens beplanningsessies 
oor ’n koppie tee. Onder heerlike gelag en gesels deur word 
op ’n tema besluit en ook op sprekers wat die tema kan 
toelig. ’n Terugblik op die afgelope elf jaar wys dat ons eintlik 
baie suksesvol was. Ons het deurentyd ons vinger op die 
pols gehou met eg-vroulike temas aangebied deur sprekers 
wat die gehoor aan hulle voete gehad het en altyd stof tot 
nadenke gelaat het. Die dag is gewoonlik opgedra aan ons 
boere se vroue wat net so opgewonde soos ons was oor die 
reëlings, en komplimente is nie agterweë gelaat nie.

So het 2011 dag sy reputasie gestand gedoen. Ons 
hoofspreker was Mandy Tyrer wat ons goed onderlê 
het in alles wat ons behoort te weet om onsself en ons 
gesinne in tye van nood te kan verdedig. Enkelskoppe, 
kakebeenskoppe en “ander” skoppe is gedemonstreer en 
met die nodige vuur uitgevoer. Gille van plesier het kort-kort 
opgeklink terwyl vroue saam geoefen het. Met haar sagte, 
dog ferme aanslag vol selfvertroue, het Mandy ons beslis 
laat voel soos Annie Lennox sou sê: sterk, pragtige, magtige 
vroue, wat graag wil beskerm.

Ons was bevoorreg om te luister na lt.-kol. Piet Scott se 
raad oor hoe om moontlike plaasaanvalle af te weer en hoe 
om op ’n misdaadtoneel op te tree. Besondere interessante 
vrae is tydens vraetyd gevra en dit was insiggewend om die 
antwoorde te hoor.

’n Spesiale woord van dank aan die Agri Sekuritas Trust-
fonds vir dir borgskap van die sprekers vir hierdie sessie.

Die feit dat daar nie soveel vroue soos gewoonlik opgedaag 
het om die dag saam met ons te geniet nie, was ietwat van 
’n teleurstelling. Die wat egter wel daar was, het met baie 
inligting en weereens wonderlike pryse huis toe vertrek.

Die Dag vir Vroue in die Landbou word aangebied uitsluitlik met 
behulp van borgskappe van buite Kwanalu se struktuur en bly 
dit ’n uitdaging om borge vir die dag te bekom. Ons was deur die 
jare gelukkig om die ondersteuning van ’n aantal getroue borge 
te geniet en verleen graag erkenning aan hulle en bedank hulle 
van harte.

Kommunikasie met die verskillende SAPD eenhede bly 
goed en daar bestaan ’n goeie werkende verhouding. 
Plaasaanvalle geniet SAPD ondersoek van hoogstaande 
gehalte en arrestasies vind in meeste gevalle plaas. Dit is 
egter noodsaaklik om ’n goeie werkende verhouding op ons 
eerste vlak van kontak te handhaaf sodat veiligheidsaang-
eleenthede onmiddellike aandag kan geniet.

Die SAPD het ’n nuwe Nasionale Plattelandse Veiligheids 
Strategie bekend gestel. Terwyl ons die doeltreffendheid en 
toepassing daarvan monitor is dit noodsaaklik dat Kwanalu 
lede ook bydra lewer om die sukses daarvan te verseker.

Die Sekuriteitslessenaar is steeds daartoe verbind om 
aandag te skenk aan sake rakende die belange van 
Kwanalu se lede.

Van die lessenaar se funksies is:

1. Bemiddeling en skakeling ten opsigte van probleme 
tussen grondeienaars en/of die Suid Afrikaanse Polisie 
Diens en/of ander Regerings Departemente. 

2. Verteenwoordig Kwanalu lede in die Provinsiale 
strukture van die landelike Beskermingsplan en die 
Nasionale Veiligheidskomitee om oop werkende 
kommunikasiekanale tussen veiligheidsstrukture te 
verseker. 

3. Versamelde inligting en statistiek van misdaad teen 
georganiseerde landbou word aan die SAPD voorsien 
vir proaktiewe aksie en operasionele beplanning.

4. Daar word aandag geskenk aan plaasveiligheid. 
Boerevereniging vergaderings word bygewoon waar 
sake rakende veiligheid en misdaad aangespreek word. 

5. Die lessenaar staan lede by met basiese advies oor 
kriminele sake, regsprosedures en stappe wat geneem 
kan word.

6. Lede word ingelig van belangrike inligting en 
aangeleenthede aangaande veiligheid.

7. Waar bepaalde mate van publisiteit geniet kan word, 
kommunikeer die lessenaar met die media.

8. Rekords en statistiek van bepaalde insidente aangaande 
sekuriteit word bygehou om standpunte te onderskryf of 
vir besprekingsdoeleindes met verskillende regerings-
departemente. Ongelukkig word heelwat voorvalle nie 
onder die lessenaar se aandag gebring nie en moet daar 
van amptelike kanale gebruik gemaak word om soveel 
moontlike inligting in te win. Daar word ’n beroep op lede 
gedoen om inligting aan die lessenaar oor te dra sodat 
meer akkurate statistiek voorgelê kan word.

9 Deur die lessenaar word ’n proses van kontinuiteit van 
diens en opvolg gehandhaaf.

Lewer jou bydrae om misdaad te bekamp en neem 
persoonlike verantwoordelikheid vir eie beveiliging, die 
beveiliging van jou gesin, werknemers en besittings.

(Bo) Groot pret om al die 
bewegings te oefen.

(Regs) Bev McGladdery 
ernstig besig om te 

oefen.
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SA Rietkwekersvereniging
deur Jane Ferguson

Die 2011/12-seisoen was weereens vol uitdagings 
en geleenthede aan kwekers en soos tevore is die 
vasbeslotenheid getoets van gemeenskappe wat 

suikerriet kweek. Die wispelturigheid van die weer het sy 
tol geëis op die suikerrietopbrengs in die meeste van die 
rietkwekende streke wat van reën afhanklik is, aangesien 
droogtetoestande vir die tweede agtereenvolgende jaar 
voorgekom het. Rietgehalte was oor die algemeen op sy 
laagste vlak in baie jare en dit het ’n negatiewe uitwerking 
op die finale suikerproduksie vir die seisoen gehad. Die 
moeilike bedryfstoestande het kwekers egter in staat gestel 
om te bepaal of die duur lesse wat hulle tydens die onlangse 
ekonomiese depressie in die wêreld geleer het, gehelp het 
om die volhoubaarheid van die boerderybesigheid gedurende 
ernstige ekonomiese druk, te versterk. Die vooruitsigte vir die 
komende seisoen lyk gunstiger en ons hoop dat dit kwekers 
sal help om hulle rietproduksie terug te bring na meer 
gemiddelde vlakke.

2011/12 Statistieke

• Suikerrietpulp 16 800 277 ton, ’n toename van 4.89%. 
gedurende 2010/11

• Verkoopbare produksie 1 822 488 ton, ’n afname van 86 
748 ton gedurende 2010/11

• Herwinbare waarde 11.68%. ’n vermindering van die 
12.89% in 2010/11

• Finale HW-prys RR3 017.51 per ton HW, ’n toename van 
17.3% op die finale 2010/11-prys.

• Suiker uitgevoer 66 215 ton, ’n afname van 82% 
gedurende 2010/11.

Die wêreldsuikermark verhandel steeds op gunstige 
prysvlakke. Die verminderde opbrengs het egter die 
tonnemaat suiker wat vir die uitvoerhandel beskikbaar is, 
verlaag en dit het gelei tot aanmerklik laer uitvoerinkomste 
wat jaar na jaar verdien word. Net so, het skommelings in 
die geldeenheid gedurende die loop van die seisoen, nie 
so ’n groot impak op verdiende inkomste gehad as wat die 
geval sou wees in ’n jaar met hoër uitvoer suikerverkope nie.

RIETKWEKERS se vraelys oor produksiekoste dui 
daarop dat die gemiddelde finansiële omstandighede van 
kwekers gedurende die afgelope twee seisoene verbeter 
het. Dit moet egter gesien word teen ’n agtergrond van 
beduidende verhogings in insetkoste op ’n tydstip wanneer 
wêreldsuikerpryse aan die bopunt van langer termyn 
verhandelingsreekse staan.  Heelwat tyd sal moet verloop 
voordat die finansiële posisies van kwekers sal stabiliseer 
nadat die uitwerking van die uitgerekte tydperk sedert 2003, 
waar geen inkomste op volle uitgawes verkry is nie, voltooi 
is.

Aan die geleentheidsfront is baie tyd en aandag deur 
verteenwoordigers van kwekers en meulens belê om die 
wetgewingsraamwerk ten opsigte van die suikerbedryf 
te hersien. Met verloop van tyd moet dit verbeterde 
omstandighede tot gevolg hê waarin kwekers saam 
met meulens aan ’n breër spektrum van inisiatiewe met 
toegevoegde waarde kan deelneem. Dit sal ’n verdere 
verhoging meebring om die insentiewe van albei partye 
gelyk te stel en so die inkomstebasis te verhoog deur die 
suiker- en molassebesigheid as voetstuk te gebruik en 

KZN Katoenkwekersvereniging
deur Phenias Gumede

Gedurende die afgelope bemarkingseisoen wat 
op 31 Maart 2012 ten einde geloop het, het die 
produksiegebied in KwaZulu-Natal 397 bale 

katoenpluksel gelewer.  Dit verteenwoordig 0.5% van die 
totale Suid-Afrikaanse oes – een van die kleinste oeste op 
rekord.  Die oes, wat onder droë land toestande deur sowat 
200 kleinskaal boere geproduseer is, was 23% kleiner as dié 
van die vorige seisoen en 85% kleiner as dié van vier seisoene 
gelede.  Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die sluiting 
van die Makhathini pluismeul en die besproeiingsprojek.

Alhoewel daar geraam word dat die totale Suid-Afrikaanse 
oes vir die huidige bemarkingsjaar 27% minder as dié van 
die vorige seisoen sal wees, sal die verwagte katoenpluksel 
van ongeveer 1 200 bale, 200% meer wees as dit wat in die 
vorige seisoen geproduseer is.  Die meerderheid hiervan – 
88% van die oes – sal afkomstig wees van plaaslike droë 
land kleinskaal katoenboere, terwyl die balans deur ’n 
kommersiële boer in KwaZulu-Natal gelewer sal word.  Soos 
tevore, sal ook hierdie oes by die Loskop Katoenpluismeule 
gepluis word omdat die Makhathini Pluismeul na verwagting 
eers volgende jaar weer in werking gestel sal word.

Weens hoë vlakke van globale katoenvoorrade, word 
minder gunstige pryse as verlede jaar op die internasionale 
front verwag.  Dit sal ’n neerdrukkende uitwerking op 
internasionale pryse in 2012/13 hê.

Sedert 2001 het ongeveer 360 kleinskaal boere in KwaZulu-
Natal vaardigheids- opleidingskursusse, aangebied deur 
Katoen SA, bygewoon.  Altesaam ongeveer 1 000 kleinskaal 
katoenboere het tot dusver baat gevind by Katoen SA se 
opleidingsprogram.

Bosbou Suid-Afrika
deur Roger Godsmark

Na 2009 se uiters neerdrukkende handelstoestande, 
het tonnemaatverkope van timmerhout, waarop 
BSA ’n ledegeldbydrae hef, in 2010 ’n aanmerklike 

verhoging getoon. Dit is egter kommerwekkend om te merk 
dat tonnemaatverkope van 15 324 000 ton, wat in 2011 
aangeteken is, slegs 51 000 ton meer is as in 2010 (en 
ongeveer 176 000 ton minder as waarvoor begroot is). Dit 
dui daarop dat plaaslike en internasionale markte nog nie ten 
volle herstel het nie. Dit nieteenstaande, is dit aangenaam 
om te verklaar dat verkoopsvolumes vir 2012, soos aangedui 
deur ons lede, dui op ’n marginale opswaai. Dit word afgelei 
uit die verkoopsvolumes wat vir die eerste vyf maande van 
vanjaar aangeteken is.

  Bedryfverslae ook deur ’n gefokusde strategie van diversifikasie van die 
produk. Dit is duidelik dat ou praktyke aangepas sal moet 
word om die volle voordeel van inisiatiewe toe te laat om die 
“koek te laat groter word” om na kwekers en meulens deur 
te vloei.

RIETKWEKERS is aangepas om die geleenthede en 
uitdagings wat die suikerbedryf van die toekoms bied, aan te 
gryp en te oorkom. ’n Aangeleentheid wat veral oorweging 
verdien, is die beste manier waarop die organisasie die 
voorwaardes van die King III-verslag oor Korporatiewe 
Bestuur kan nakom en implementeer binne die beperkinge 
van ’n verteenwoordigende organisasie.
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Soos in vorige jare, het BSA ’n baie besige jaar beleef 
weens ’n groot aantal sake wat, indien daar nie aandag aan 
geskenk word nie, ’n nadelige uitwerking op ons lede kan 
hê. Alhoewel party van hierdie sake nog opgelos moet word, 
kan dit die moeite loon om van die belangrikste soos volg 
uit te lig:

• Grondsake: Die langverwagte Groenskrif is uiteindelik in 
2011 finaal gepubliseer, na ’n buitensporig lang vertraging. 
Dit is ’n baie dun weergawe van die oorspronklike. Soos 
ander liggame in georganiseerde landbou, lewer BSA ook 
die nodige insette deur deelname in die ses Nasionale 
Landbouverwysingsgroep- (NAREG) werksgroepe. BSA 
se Besigheidsontwikkelingseenheid het voortgegaan om 
beduidende stappe te neem om sommige van ons 20 
000 klein kwekers met opleiding te help. In provinsiale 
ontwikkeling, sal die Eenheid ’n Memorandum van 
Begrip teken met die KZN Departement van Landelike 
Ontwikkeling en Grondhervorming en die KZN 
Agribesigheid Ontwikkelingsagentskap, wat daarop 
gemik is om volhoubare grondhervormingsprojekte in 
die provinsie te fasiliteer en om geld vry te stel vir na-
vestigingsondersteuning.

• Watersake: Een van die grootste struikelblokke in die 
pad van bedryfsgroei sedert die verordening van die 
Nasionale Waterwet in 1998, was die probleme wat 
kwekers ondervind het om watergebruikslisensies te 
bekom. Na baie jare van onderhandeling tussen BSA 
en die Departement van Water Aangeleenthede, werp 
die werk wat gedoen is deur die gesamentlike taakspan 
van BSA-DWA, finaal vrugte af en dit lei tot ’n dramatise 
toename in die uitreiking van lisensies.

• Vervoeraangeleenthede: In 2010 het BSA se 
Vervoerkomitee ondersoek begin instel na die moontlikheid 
om by Transnet Freight Rail (TFR) aansoek te doen om ’n 
konsessie om van die 700 km sylyne in die “PMB Kluster” 
gebruik te maak. Alhoewel dit teleurstellend is dat TFR 
die konsessieproses gedurende 2011 tot stilstand gebring 
het, het Transnet se Groep Uitvoerende Hoof, mnr. Brian 
Molefe, ’n uitnodiging van BSA aanvaar om die bedryf te 
besoek om te bespreek hoe ons kan saamwerk om die 
diensvlakke deur TFR aan die Bosboubedryf te verbeter. 
Nog ’n interessante gesprek was die man-tot-man 
besprekings wat BSA met die konsultante in diens van 
die Hawereguleerder van SA gehad het om die meriete te 
ondersoek om die 18.09% verhoging in hawebelasting wat 
hulle versoek het, te betaal. Na besprekings met ons en 
verskeie ander belangrike kliënte, is ’n meer aanvaarbare 
verhoging van 2.76% toegestaan. Ander vervoerverwante 
sake wat BSA in die loop van die jaar hanteer het, sluit in 
die lewering van insette in die Departement van Vervoer 
se Nasionale Vervoer Meesterplan (NATMAP) 2050 en 
die registrasie van die bedryf se ernstige bedenkinge 
oor bepaalde voorwaardes van die Wysigings aan die 
Nasionale Padverkeersregulasies.

• Arbeidsake: Dit is jammer dat die Departement van Arbeid 
BSA se aanbevelings rakende die jongste Sektorale 
Afbakening van die Bosbousektor heeltemal geïgnoreer 
het. Dit het gelei tot ’n verhoging van 11.8% in die minimum 
loon en ’n onvoordelige verandering (vir werkgewers) aan 
die basis waarop toekomstige loonverhogings bereken 
sal word. BSA se Uitvoerende Komitee het besluit om 
die saak tot die hoogste vlak te voer. BSA voel verplig 
om sy kommer oor die voorgestelde Wet op Basiese 
Diensvoorwaardes en die Wysigingswetsontwerp op 
Arbeidsverhoudinge, waarvan albei ernstige gevolge 

Nasionale Wolkwekersvereniging 
(KZN)

deur Hendrik Botha voorsitter NWKV KZN en 
Bom Louw produksie-adviseur NWKW

Gsesamentlike streeksvergaderings deur KZN-
NWKV en RPO is op 7, 8 en 9 Februarie in Vryheid 
en Utrecht (Noord-KZN), Elandslaagte en Mooirivier 

(KZN Sentraal) en Zwartberg (Suid-KZN) gehou.  Die verga-
derings is goed bygewoon.

vir werkgewers inhou indien dit in die huidige vorm 
gepromulgeer word, met die Departement van Arbeid te 
bespreek. 

• Bosbeskerming: Gedurende die verslagjaar is ’n aantal 
belangrike inisiatiewe tot voordeel van die Bedryf geloods. 
Dit sluit in (a) die finalisering van die konsep van die 
Nasionale Bosboubeskermingstrategie deur die Instituut 
vir Kommersiële Bosbounavorsing, (b) die ondertekening 
van ’n Memorandum van Begrip tussen BSA en die 
Instituut vir Bosbou en Landbou Biotegnologie (FABI) vir 
langtermyn befondsing van navorsing oor peste en siektes 
wat in bosaanplantings voorkom en (c) die suksesvolle 
ontplooiing van verskeie bio-beheeragente om hewige 
peste en siektes in bosaanplantings te bekamp. Nog 
’n positiewe ontwikkeling is dat DAFF nou beduidende 
bedrae geld bydra tot die Sirex Beheerprogram en FABI.

• COP 17: COP 17 het in Desember 2011 te midde van 
groot belangstelling in Durban plaasgevind. BSA het 
omvattende insette gelewer tot die Groen Skrif oor 
Klimaatsverandering, waarin sy standpunte oor die 
positiewe rol wat bosaanplantings ter versagting van 
klimaatsverandering kan lewer en sy teenstand teen die 
“koolstofbelasting” wat deur die Regering voorgestel is, 
gelug is. 

• Omgewingsake: BSA se Omgewingsbestuurskomitee 
het heelwat sake afgehandel. Die belangrikste hiervan 
was:
– Die ontwikkeling van ’n Nasionale Sertifisering-

standaard;
– Die aanstelling van BSA se Omgewingskonsultant, dr. 

John Scotcher, as die FSC se “kontakpersoon” in SA;
– Die voortsetting van die baie suksesvolle SANBI 

Graslandprogram; en
– Interaksie met die Regering oor ’n aantal hoogs 

omstrede gedeeltes van omgewingswetgewing. 
• FP&M SETA: Soos gemeld in my verslag van verlede 

jaar, het die nuwe Veselprosessering- en Vervaardiging 
SETA op 1 April 2011 tot stand gekom. Sedert die 
ontstaan daarvan, was BSA intens betrokke by die werk 
wat gedoen moes word om hierdie nuwe SETA daar te 
stel en dit is aangenaam om te rapporteer dat die liggaam 
nou gevestig is en funksioneer soos ons gehoop het.

Bogenoemde is ’n uittreksel uit BSA se aktiwiteite gedurende 
die jaar. Volle besonderhede is vervat in ons Jaarverslag. 
Dit is beskikbaar by www.forestry.co.za. 

Ten slotte wil ek graag my goeie vriend, Brian Aitken, geluk 
wens met sy verkiesing tot President van Kwanalu. Brian, 
’n bekende houtboer in die Melmothdistrik, het die afgelope 
tien jaar baie van sy persoonlike tyd bestee as lid van 
Bosbou Suid-Afrika se Uitvoerende Komitee en daardeur 
het hy ons bedryf lewendig gehou. Hy is nie slegs ’n bate vir 
die Bosboubedryf nie, maar ook vir Kwanalu.
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Die twee gassprekers was prof. Frikkie Neser, wat oor 
Teling vir Aanpasbaarheid gepraat het en dr.  Faffa Malan 
se toespraak het oor Biodiversiteit gehandel.  Albei is 
uitstekende sprekers wat goed deur die boere ontvang is.  
Baie vrae is gevra.

Clark Rattray (Zwartberg) is die enigste nuwe lid op die 
NWKV-bestuur.  Hy vervang Mike Joyner.  Welkom aan 
Clark en baie dankie aan Mike vir jare van toegewyde 
diens aan u mede-wolboere.  In al die ander posisies 
waar nuwe bestuurslede verkies moes word, is die huidige 
bestuurslede herkies.

Die NWKV-FNB se toekenning vir die Beste Ekonomiese 
Geklasseerde Skeersel in KZN vir 2011 is toegeken aan 
Mike Rennie van die plaas Palmiet in die Kokstad-distrik.

’n Handleiding, “Riglyne vir Veeboerdery,” wat heelwat 
relevante inligting oor voeding, teling, bestuur en boerdery 
in die algemeen bevat, is weer by die streeksvergaderings 
versprei.  Dit bevat ook statistieke oor wolproduksie ten 
opsigte van die vorige wolproduksie-seisoen.

Die NWKV het ’n uitstalling by die Royal Skou gehad en die 
stalletjie het weereens ’n goue medalje verower.  Soos tevore 
was daar weer modelle wat die klere op aanbod vertoon 
het.  Meer as 3 000 mense het die skeerdemonstrasies 
gedurende die skou bygewoon.

Momentum is verkry met die teenwoordigheid van die twee 
voorligtingsbeamptes van die departement van landbou 
in KZN, wat aan die NWKV gesekondeer is om met 
wolskaapvoorligting in die Umzimkhulu- en Nquthu-gebiede 
te help en daar is ’n verbetering in die organisasie in die 
gemeenskappe.  Elke streek het sy eie NWKV-kongresse 
gehou, wat baie goed bygewoon is.  Twee boere uit elke 
gebied het ook die Nasionale Kongres in PE gedurende 
Junie vanjaar bygewoon.  Die ramprojek is in Umzimkhulu 
van stapel gestuur, waar 223 goeie gehalte ramme uitgeruil 
is vir minderwaardige ramme uit die gemeenskap.  

Vordering word gemaak met ekonomiese studiegroepe 
in KZN.  Die wolprys is op sy hoogste ooit met die 
markaanduider wat op R100/kg skoonwol sluit en met 
lammers wat teen amper R50/kg verhandel, is die wolbedryf 
op sy beste.

KZ-Natal Pluimvee Instituut
deur Lorraine Giles

KZN Departement van Ekonomiese Ontwikkeling 
en Toerisme-projek
’n Uiters suksesvolle opleidings- en raadgewingsprojek 
wat twaalf maande geduur het, is voltooi. Koöperasielede 
uit elf munisipale distrikte het die vyfdaagse kort kursus in 
pluimveeproduksie by KZN-PI deurloop. Elk van hierdie 
koöperasies is daarna vier keer deur KZN-PI besoek om 
hulle met raad te bedien en om hulle behulpsaam te wees 
in die toepassing en uitbreiding van hulle nuwe vaardighede 
in hulle eie omgewings. ’n Voorlegging vir verdere opleiding 
en raadgewing, insluitend slagpale- en broei-vaardighede 
is aan die Departement voorgelê. 

Kort kursusse
Die Instituut het die volgende vyfdaagse kursusse 
gedurende die afgelope jaar aangebied:
• Basiese Pluimveeproduksie – 229 afgevaardigdes 

(waaronder enkele liggaamlik gestremdes).

KZN Varkprodusenteorganisasie
deur Barry Gibbs

Ons beleef nog ’n moeilike jaar.  Insetkoste styg 
teen ’n ongelooflike tempo en ons mark het in-
eengestort!  Vanjaar het invoere groot probleme 

vir ons veroorsaak en hierdie probleme word nie minder nie.

Promosies
Ons het ons op demonstrasies in winkels toegespits omdat 
ons van mening is dat ons daar die grootste impak het.  Die 
Royal Skou wat in Mei gehou is, was fantasties omdat dit 
mense inlig oor die gesondheidsvoordele van varkvleis.  
Die Good Food and Wine Skou vind in Augustus plaas en 
dit verleen aan ons heelwat blootstelling in Durban.

Invoere
Vleis word steeds teen ’n hoë tempo ingevoer en teen pryse 
wat nie maklik geklop kan word nie.  Brasilië bly gesluit as 

• Broeihuisproduksie – 15 afgevaardigdes vir twee 
kursusse.

• Kommersiële lê-henproduksie – afgevaardigdes is 
ingesluit by PPSC.

• Pluimvee Besigheidsvaardighede – 7 afgevaardigdes 
by die eerste kursus wat aangebied is.

’n Hele paar afgevaardigdes het van sover soos Namibië, 
Zambië en Botswana gekom.

Opleiding in die versorging van hoenders in dorpies
Sowel ABSA Bank as die Premier van KZN se Gesinskantoor 
het geld beskikbaar gestel vir opleidingsprojekte vir die 
versorging van hoenders in dorpies. Die doel was om 
hoendergetalle in dorpies te vermeerder om so aan mense 
in landelike gebiede die geleentheid te bied tot beter toegang 
tot proteïene in die vorm van pluimvee. Gemeenskappe 
het formele opleiding en raadgeesessies by huise ontvang 
en by voltooiing van die projekte, kon gesinne maandeliks 
meer self-geproduseerde eiers en hoenders verbruik.

SAPA-kursusse
NQF Vlak 3-kursusse is in Gauteng, KZN en die 
Wes-Kaap aangebied in samewerking met die Suid-
Afrikaanse Pluimveevereniging (SAPA). Altesaam 186 
afgevaardigdes, wat hoofsaaklik afkomstig was van groter 
pluimveeprodusente in Suid-Afrika, asook Swaziland, 
Namibië, Mauritius, Kenia, Botswana en Zambië, het 
die kursus bygewoon wat gehandel het oor die bestuur 
van broeiers, braaikuikens, kommersiële lê-henne en 
broeihuise.

Ander kursusse
Daar is enkele navrae oor pluimvee-opleiding ontvang van 
regeringsliggame en nie-regeringsorganisasies, sowel as 
van talle private entrepreneurs. Die Instituut word ook al hoe 
meer genader om behulpsaam te wees met raadgewing op 
die terrein van swak bestuurde pluimveeprojekte. 

Nadat produsente ook belangstelling in personeelopleiding 
op die terrein getoon het, is bestaande NQF Vlak 1 en Vlak 
3 opleidingsmateriaal aangepas na modulêre pakkette om 
in hierdie behoefte te voorsien.

In samewerking met AgriSETA en SAPA, word ’n NQF Vlak 
2 loodsprojek beplan. Fasiliteerders van KZNPI sal op die 
terrein in Gauteng opleiding verskaf en hopelik sal dit in die 
volgende twee maande van stapel gestuur word.
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gevolg van hulle gesondheidstatus.  Invoere word verhoed 
vanaf lande waarvan die gesondheidstatus nie in orde is nie 
en dit word uitsluitlik gedoen om ons bedryf te beskerm.

Heffings
SAPPO het besluit om aansoek te doen dat die statutêre 
heffing vir ’n jaar oorgedra word sodat ’n verhoging ’n jaar 
vroeër ingestel kan word.  Die aansoek sal ingedien word 
en die heffing sal van R7 na R8,50 verhoog word met ’n 
jaarlikse inflasieverhoging van 6%.

Siektestatus
Daar is geen verandering in die Bek-en-Klouseerstatus nie.  
CSF en PRRS is negatief.  Al die uitbrake van siektes is as 
gevolg van verslappings in beheermaatreëls.

Finansies
KZNVPO se finansies is in orde en daarvoor bedank ons 
die boere.  Die grootste gedeelte van die heffings, met 
inbegrip van die statutêre heffings wat ontvang word, word 
aangewend ter bevordering van ons bedryf.

Opkomende boere
Dit is vir my aangenaam om aan te kondig dat die 
Baynesfield Opleidingsakademie, wat ’n gesamentlike 
onderneming tussen SAPPO en die Baynesfield Trust is, 
nou volstoom aan die gang is.  Die opleidingskollege is oop 
vir alle produsente regdeur Suid-Afrika wat enige vorm van 
personeelopvoeding en opleiding verlang.

’n Spesiale woord van dank aan Robin Barnsley en Brian 
Aitken, die voormalige en huidige presidente van Kwanalu 
en hulle personeel omdat hulle ons deurentyd op hoogte 
hou van alle landbousake in KZN.  Hulle staan soos een 
man saam om belangrike sake te beveg.  

Ons wil SAPPO en hul personeel graag bedank vir al die 
werk wat verlede jaar gedoen is.

Ter afsluiting kan ek net weer sê, dit was ’n baie moeilike 
jaar vir ons produsente.  Dankie aan my komitee vir al hulle 
ondersteuning en insette gedurende die afgelope jaar.  
Hartlik dankie ook aan Sally Wilson en Heather Cullinan en 
hulle bemarkingspan en Hayley Jackson in die kantoor vir 
hulle harde werk.

KZN Melkprodusenteorganisasie
deur Tom Turner

2011 was ’n moeilike handelsjaar vir melkboere.  Dit is 
hoofsaaklik veroorsaak deur stagnante melkpryse en 
aanmerklike stygings in insetkoste wat vanaf die tweede 
kwartaal voorgekom het.  Gedurende die derde en vierde 
kwartale is bietjie verligting in die melkprys teweeg gebring 
deur ’n “gebalanseerde toevoer-” situasie in die mark en 
daar is nie van kopers verwag om swaar boetes vir oor-
kwota produksie af te dwing nie.  Ten spyte van hierdie 
pryssituasie, was die melkpryse nie voldoende om die 
totale produksiekoste te verhaal nie en dit het daartoe gelei 
dat produsente die ongekende hoë beesvleispryse benut 
het om swak produserende koeie te verkoop en so hulle 
kontantvloei onder beheer te hou.

Teen die einde van die jaar het melkboere genoeg gehad 
en daar is al hoe meer gehoor van melkboere wat boerdery 
staak.  In die eerste kwartaal van 2012 het verkoopsgroepe 
wat deur boere beheer is en produsenteforums ’n beduidende 

KZN RPO
deur Hendrik Botha en Daneman Smit

Die uitdagings van die afgelope jaar het bewys dat 
goeie samewerking binne ’n bedryf asook betrok-
kenheid by georganiseerde landbou onontbeerlik is 

vir die voortbestaan van produsente.

Die totstandkoming van ’n provinsiale dieregesondheidsforum 
waarby verskeie kommoditeitsorganisasies, georganiseerde 
landbou, die Departement van Landbou en ander 
staatsinstellings betrokke is, het ’n groot rol gespeel om 
beter kommunikasie te bewerkstellig en die onsekerheid wat 
die uitbraak van Bek en Klouseer teweeggebring het, teen 
te werk. 

Die gevaar wat ander dieresiektes soos tuberkulose, 
brucellose (besmetlike misgeboorte), miltsiekte en nou ook 
hondsdolheid inhou, geniet ook aandag. Die Rooivleisbedryf 
deur die Rooivleis Bedryfsforum (RMIF), plaas voortdurend 
druk op die Departement van Landbou om stappe te neem 
om die Bek en Klouseervrye status van die land te herwin. 
Die RPO het ’n groot bydrae gelewer om wetgewing te keer 
wat die invoer van wild uit Afrikalande wat nie ’n Bek en 
Klouseervrye status geniet nie, moontlik sou maak.

Die RMIF het sy steun toegesê aan die RPO se pogings 
om die groterwordende probleme met veediefstal aan te 
spreek. Die RPO lewer waardevolle insette namens die 
bedryf met die hersiening van die wet op die beweging 

prysskuif onderhandel.  Die nuwe prys het egter slegs 
voorsiening gemaak vir produksiekoste en die agterstand 
waarin boere gedurende die voorafgaande vier tot ses 
maande beland het, is nie in aanmerking geneem nie.

Ten spyte van matige dalings in mieliepryse terwyl 
proteïenpryse die hoogte in geskiet het, was daar met die 
ingang tot 2012, geen verlaging in die insetkoste nie.  In die 
eerste en tweede kwartale was melkpryse bemoedigend, 
maar onlangs is melkpryse aanmerklik afwaarts gedwing en 
dit sal ’n beduidende impak hê op die uitvoerbaarheid van 
baie melkboerderye.

Aan die positiewe kant het die verbruikersvraag gedurende 
2011 stewig gebly en volgens A C Nielsen is meer as 5% 
groei in die meeste kategorieë getoon.  Dit is meer as die 
nasionale produksiegroei.

Ingevolge ons Samewerkingsooreenkoms betrek MPO 
KZN steeds die departement van landbou en meer onlangs 
ook die Kantoor van die Premier en die departement van 
ekonomiese ontwikkeling.  Die regering se hantering van 
sake rakende dieregesondheid in die provinsie geniet 
veral aandag en daarom het ons ’n provinsiale komiteelid 
benoem om in die nuutgevormde Dieregesondheidsforum 
te dien.  Ons sien uit na 2012, waar die MPO met verskeie 
regeringsdepartemente, NRO’s en lede van die sekondêre 
bedryf sal saamwerk in die KZN Melkontwikkelingsinisiatief.

Nasionale MPO onderneem volgehoue sleutelinisiatiewe 
wat gefokus is op doeltreffende kommunikasie met sy lede, 
markbeskerming, tegnologie-oordrag en bedryfsinligting.  
Die invoer van onder-standaard melkprodukte bly steeds 
’n knelpunt en ons Agri-inspekafdeling werk hard om 
die uitwerking daarvan op die Suid-Afrikaanse mark te 
verminder.
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van diere en diereprodukte (Veediefstal Wet, Wet 57 van 
1959). Samewerking tussen die RPO en Kwanalu insake 
probleme met die bekamping van veediefstal is op ’n 
goeie vlak. Die borg van ’n skootrekenaar aan Kwanalu 
se sekuriteitslessenaar is ’n blyk van waardering vir die 
waardevolle werk wat die lessenaar aan die bedryf en vir die 
provinsie se boere lewer.

2012 het begin met ’n skerp daling in die produsenteprys 
van rooivleis, veroorsaak deur wat net beskryf kan word as 
’n “perfekte storm”: Die wêreldwye resessie se invloed op 
die verbruiker se vermoë, ’n knellende droogte in groot dele 
van die land, ’n bottelnek in die bemarkingsketting met hoë 
vlakke van invoere vanaf buurlande en ’n skerp styging in 
die prys van mielies. Die RPO tree gereeld in gesprek met 
kettingwinkelgroepe om die verlaging in die produsenteprys 
aan die verbruiker deur te gee. Die RPO is bewus dat baie 
ketting-winkels en ook sommige kleinhandelaars, hulle 
pryse strategies aanpas om kleiner wins te neem met groter 
omsette. Verbruikers moet bedag wees op laer pryse by 
sekere vleishandelaars en nie net tradisioneel aankope 
doen nie. Verhoogde vleisinvoere vanaf buurlande word 
deur Agri Inspect gemonitor om te verseker dat invoere 
ordelik en wettig geskied.

KZN RPO het in September 2011 Kongres gehou, 
waartydens vier nuwe raadslede verkies is. Die KZN RPO 
raad is voltallig en ’n positiewe entoesiasme heers. Tydens 
die RPO en NWKV se vyf jaarlikse streeksvergaderings 
was die fokus op produksieontwikkeling. Prof. Frikkie 
Neser (seleksie vir aanpasbaarheid) en dr. Faffa Malan 
(biosekuriteit) lewer wêreld gehalte voorleggings.

KZN RPO bevestig sy toegewydheid aan die provinsie se 
landbou deur as spreekbuis van rooivleisprodusente ’n 
positiewe bydrae te lewer in ons provinsie.

Reklamepogings
’n Album met foto’s en resepte van Queen pynappels, is in 
elektroniese formaat saamgestel en aan tydskifte versprei. 
Die webwerf www.pineapples.co.za is ook nog steeds 
aanlyn. Nuwe kunswerke wat Queen Pynappels bemark, is 
op verskeie produsente se vragmotors aangebring.

Navorsing
Dr Piet Joubert van die LNR is gedurende die jaar oorlede 
en ons het met groot spyt daarvan kennis geneem. Hy was 
ons boere van Hluhluwe baie goedgesind en het ’n baie 
groot bydrae tot pynappel-navorsing gelewer. Navorsing in 
Hluhluwe is baie aktief en daar heers ’n positiewe gesindheid 
ten opsigte van navorsing deur die boere asook die 
personeel van LNR. Daar is vier proewe afgehandel, nege 
proewe wat nog loop en ses nuwe proewe wat beplan word. 
Daar is ook begin met ’n studiegroep wat aanvullend tot die 
huidige navorsing sal wees, wat resultate sal bespoedig en 
meer betroubaar sal maak.

KZN Piesangvereniging
deur Quentin Elliott

Die Vereniging het ’n jaar van uiterstes beleef en 
sover dit produksie en reënval aangaan, het ons 
oorvloed, sowel as teenspoed beleef. Gedurende 

Maart 2012 het ons 513 mm reën ontvang en tydens som-
mige somermaande amper niks. 

Bywoning is goed by ons studiegroepvergaderings, waar 
ons poog om die negatiewe uitwerking van mono-verbouing 
teen te werk deur die aanneming van ’n geïntegreerde 
benadering van biologiese, braakland en chemiese 
behandelings. Ek spreek graag ons dank uit teenoor ons 
borge vir hulle volgehoue ondersteuning van ons Vereniging. 
Die feit dat die BGASA (Piesangkwekers Vereniging van 
SA) in duie gestort het weens swak finansiële ondersteuning 
deur kwekers, het ons sonder ’n spreekbuis gelaat wat 
namens ons kommoditeit kan praat. Die afwesigheid van 
die nasionale liggaam kon deeglik gevoel word toe vals 
berigte uitgestuur is dat ’n bakterie wat op mensvleis teer, 
die skil van piesangs in die land binnegedring het. Lesers is 
gewaarsku om onmiddellik alle piesangs uit hulle dieet weg 
te laat, aangesien die bakterie menslike vlees sou wegvreet 
wat tot lewensverlies kon lei. Ons moes letterlik rondspring 
om soveel moontlik kennisgewings tot die teendeel deur 
die pers en radio uit te stuur. Ons moes ook talle e-posse 
beantwoord om die valsheid van die berig onder die publiek 
se aandag te bring. Ons is baie dankbaar teenoor Kwanalu 
wat toegetree het deur te help met mediaverklarings om die 
gemoedere van besorgde verbruikers te kalmeer.

Alhoewel die vals berig nie ’n groot uitwerking gehad het nie, 
het dit ons opnuut laat besef hoe kwesbaar ons is sonder ’n 
nasionale liggaam wat ons as kwekers beskerm.  Dit is vir 
ons aangenaam om te sê dat die BGASA, by die ter perse 
gaan van hierdie artikel, besig is met re-organisasie ter 
ondersteuning van ons kommoditeit.

Baie dankie aan Kwanalu se personeel vir die onderskraging 
wat ons as lede ontvang in ons stryd teen uiteenlopende 
aangeleenthede wat in Suid-Afrikaanse landbou kop 
uitsteek.

Hluhluwe Queen Pynappels
deur Adriaan Kleyn

Finansies
Die afgelope jaar het ons gunstige landboutoestande beleef 
wat tot ’n periode van hoë produksie gelei het. Dit het op sy 
beurt gelei tot ’n ooraanbod op die markte en ’n gevolglike 
skerp daling van die prys. Die effek daarvan is vererger 
deur die optimisme geskep deur hoë pryse wat die vorige 
seisoen gedurende die droogte behaal is en wat tot groter 
aanplantings gelei het. In die Oos-Kaap, waar tradisioneel 
feitlik net Cayene pynappels verbou is, wat hoofsaaklik vir 
sap gebruik word, is daar ook Queen pynappels aangeplant 
wat die komende jaar in produksie gaan kom en verseker 
’n invloed gaan hê op die aanbod van Queen Pynappels op 
ons mark.

Bemarkingsdag 
Daar is ’n bemarkingsdag gehou gedurende September 
waartydens produsente, plaaslike markagente, 
markowerhede asook uitvoeragente bymekaar kom en die 
afgelope jaar se bemarkingstatistiek bespreek. Die dag is 
weereens swak bygewoon deur agente en ons beplan om 
die formaat daarvan te verander. Die afstand vanaf Gauteng 
is ’n probleem en ons dink daaraan om die volgende 
bemarkingsdag in Gauteng te hou.


