
Verslag van 
die President

deur Brian Aitken

H ierdie tyd van die jaar is dit my voorreg om dag te 
sê aan die boere van KZN wat almal ‘n positiewe 
en belangrike bydrae lewer tot die welvaart van 

ons provinsie.

Dit was ‘n moeilike jaar vol uitdagings, veral vir die landbou. 
Dit sal sekerlik onthou word as ‘n waterskeidingsjaar waarin 
boere gedwing is om hulle boerderybedrywighede onder oë 
te neem en baie belangrike besluite moes neem.

Kwanalu se deurlopende deelname verseker dat die 
belange van boere van KZN op nasionale en provinsiale 
vlak verteenwoordig word. Ons kan nou die hand in eie 
boesem steek en kyk na ons vordering gedurende die 
afgelope jaar. Die ideale telkaart sal ‘n vergelyking wees van 
ons prestasies teenoor die verwagting wat die Nasionale 
Beplanningskommissie vir die stand van sake in 2030 het.

Kom ons verfris ons geheue. Watter uitdagings word deur 
die vooruitsig vir 2030 aan ons gestel? Kortliks word die 
volgende van ons verwag:

•	 Om	een	miljoen	nuwe	werksgeleenthede	 teen	2030	 te	
skep.

•	 Om	besproeiingsgebiede	met	500	000	ha	te	vergroot.
•	 Om	onderbenutte	kommersiële	landbougrond	na	benutte	

grond om te skakel
•	 Om	 meer	 steun	 te	 verleen	 aan	 kommersiële	 landbou	

sodat die gebiede met die hoogste potensiaal eerste 
voordeel sal trek.

•	 Om	bo-	en	onderstroom	werksgeleenthede	te	skep.
•	 Om	nuwe	geleenthede	raak	te	sien.
•	 Om	strategieë	te	ontwikkel	wat	aan	toetreders	toegang	

tot waardekettings van produkte sal verleen.

Kon ons die uitdagings oorkom? Jammer om te sê, maar 
ons het nie so goed gevaar nie. 
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Sover dit die eerste uitdaging naamlik werkskepping 
aangaan, het georganiseerde landbou ‘n ongekende 
toename in die sektorale afbakening vir die landbousektor 
ervaar	–	‘n	styging	van	52	persent	in	die	minimum	loon	in	
‘n sektor waar die insetkoste van kommoditeite hoër as 
inflasie	gestyg	het	en	kommoditeitspryse	geen	beweging	
getoon het nie.

In teenstelling met die minister se begrotingstoespraak 
waarin	 verklaar	word	dat	ongeveer	53	000	bykomende	
werksgeleenthede in die landbou beskikbaar is, het KZN 
se	landbousektor	13	583	werksgeleenthede	afgeskaf.	Dit	
gebeur bo en behalwe ‘n reeds hoë werkloosheidsyfer 
wat	raak	aan	40	persent.

Die verhoging van die minimum loon was dalk die 
katalisator wat boere sal dwing om internasionale 
neigings te volg om op groter skaal te meganiseer ten 
koste van handearbeid. Ekonomies gesproke maak dit 
net meer sin as die boerderybegroting in gedagte gehou 
word.

Burokratiese wetgewing is die stok in die wiel van die 
vergroting van die gebied onder besproeiing. As ‘n boer sy 
besproeiingsgebied wil uitbrei, vereis huidige wetgewing 
van hom om ‘n aansoek vir ‘n watergebruikslisensie in 
te dien en om ‘n omgewingsmagtiging te bekom. Die 
proses op sigself is nie die probleem nie, maar die 
koste verbonde kan baie hoog wees. In een geval het 
die koste verbonde hieraan meer as R300 000 beloop. 
Tydgleuwe kan ook probleme meebring. Onderliggend 
wil dit voorkom asof die regering watervoorsiening as ‘n 
dimensie van sy herverdelingstrategieë wil gebruik. Wit 
boere se aanvanklike aansoeke aan die Watergebruik 
Lisensie Assesseringskomitees (WULAC) is afgekeur 
omdat dit nie “rassediskriminasie en diskriminasie op 
grond van geslag in die verlede regstel nie.”

Agri SA het beswaar hierteen aangeteken en daar is 
beslis dat die Departement teen die letter van die Wet 
optree omdat te veel klem geplaas is op een gedeelte 
van die Wet, terwyl ander aspekte geïgnoreer word. Dit, 
tesame met die koste en tyd verbonde aan die verkryging 
van ‘n EIA kortwiek die uitbreiding van besproeiing in ons 
provinsie.

Daarvan gepraat, die noodsaak om onderbenutte 
kommersiële grond te ontsluit, sal ‘n belangrike stap in 
die regte rigting wees. Die Ngonyama Trust is in besit van 
groot hoeveelhede geskikte grond wat hoë potensiaal 
landbouproduksie kan beteken. Dit is egter ‘n sensitiewe 
kwessie ten opsigte van tradisionele leiers en daar sal 
nog baie gedoen moet word om die grond ontsluit te kry.

Ons word hulpeloos gelaat deur die steun wat aan 

kommersiële landbou verleen word want ons moet toekyk 
hoe	ons	landbou-instellings	spartel	om	oorlewing	omdat	
hulle nie die nodige ondersteuning ontvang nie. Vir die 
landbou om sy potensiaal te bereik, moet goed opgeleide 
boere tot die boerderyfamilie toegelaat word.

Volgens Salam Abram, ANC LUR en lid van die 
portefeulje komitee vir Landbou Bosbou en Visserye, sal 
die	 finansiële	 inspuiting	 van	R307	miljoen	wat	 onlangs	
aangekondig is om ons kolleges ‘n hupstoot te gee, nie 
veel help nie. Dit is uiters kommerwekkend aangesien 
die mate van agteruitgang by ons kolleges gedurende 
die afgelope paar jaar meer as dit sal vereis om dit te 
herstel na wat dit voorheen was. Hy het ook verklaar dat 
landbouopleidingsgeriewe in die land onvoldoende is. Ek 
ondersteun sy standpunt ten volle.

Die voorligtingsdienste wat eens die ruggraat van die 
land was, is die afgelope tyd besig om vinnig agteruit te 
gaan.	Mens	wonder	hoe	suksesvol	die	oorgrote	finansiële	
hulpbronne	sal	wees	wat	nou	aan	na-skikkingsteun	bestee	

word, sonder voorligtingsdienste. Al 
wat ons nou te doen staan is om 
die minister aan te moedig om aan 
hierdie instellings die ondersteuning 
te verleen wat hulle verdien en om 
bestaande boere intussen aan te 
moedig om hulle ondersteuning aan 
te bied aan mentorskapprogramme 
in hulle gebiede.

Die onderwerp van mentorskap 
bring my by die groot aantal 
nuwe geleenthede wat ontstaan 
deur vennootskappe met nuwe 

toetreders	in	sowel	die	groei-	as	produk-waardekettings.	
Voorbeelde hiervan kan regdeur KZN gevind word waar 
bestaande boere met swart vennote saamspan om 
bydraes tot die landbousektor te lewer.

Die kwessie van grondhervorming is steeds verreweg 
die grootste bydraende faktor tot boere se moraal. Die 
langverwagte	grond-oudit	wat	deur	die	regering	ingestel	
is, het verskeie spertye nie gehaal nie. Indien die regte 
prosedure gevolg is, sou dit baie kon help om te bepaal 
presies hoeveel grond oorgedra is en hoeveel nog in die 
hande van die regering en die privaatsektor is.

Ten spyte van die droewige wyse waarop ons aan die 
NDP	 2030-uitdagings	 voldoen,	 lyk	 dit	 tog	 of	 daar	 nog	
‘n mate van optimisme heers. In plaas daarvan om in 
‘n see van burokratiese wetgewing te sink, pas boere 
by verandering aan. Boere styg bo die veranderende 
omgewing uit deur die omstandighede te aanvaar 
en hulle maatskaplike verantwoordelikhede in hulle 
gemeenskappe te beklemtoon.

Alle	 Suid-Afrikaners	 sal	 aktiewe	 bydraes	 moet	 lewer	
vir hierdie boere om sukses te behaal. Dit sal groei, 
belegging	en	werkverskaffing	vereis	en	aan	die	ander	kant	
sal hoër onderwysstandaarde en ‘n gesonde bevolking 
nodig wees. Om dit te bereik het ons ‘n doeltreffende 
en bekwame regering nodig waar samewerking tussen 
private en publieke sektore bestaan. Dit is duidelik dat 
die sukses van ons sektor lê in die aanvaarding van 
beginselposisies deur leiers wat ‘n langtermyn strategiese 
insig in die toekoms het

Die vooruitsigte vir sterk groei in die landbousektor het 

Afgevaardigdes by die Kwanalu Spesiale Inligtingsdag
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lanklaas so goed gelyk. Daarmee saam moet ons erken 
dat struikelblokke soos natuurlike hulpbronne, water 
en grond in die pad kan staan van uitbreiding van die 
landbousektor. Daar is ook beperkings op die ekonomie 
in die algemeen en ‘n konsolidasieproses in die plaaslike 
landboumark maak dit toenemend moeilik vir nuwe 
toetreders.

Die	 bedryf	 is	 agteruit	 gedwing	 deur	 toenemende	 bio-
sekuriteit mislukkings en ‘n verwronge handelsomgewing 
vir die landbou. Dit is die gevolg van subsidies, storting 
en	 geen-tarief	 hindernisse	 wat	 verskeie	 kommoditeite	
beïnvloed.

Die toenemende bestedingsmag van stedelike verbruikers 
skep egter geleenthede vir plaaslike landboubesighede in 
Suid-Afrika	en	ten	noorde	van	ons	landsgrense.	Hierdie	
verhoogde bestedingsmag is die gevolg van groeiende 
middelklas verbruikers, ‘n sektor wat na bewering die 
afgelope	tien	jaar	op	die	Afrika-kontinent	met	60	persent	
toegeneem	het	tot	ongeveer	350	miljoen.

Volgens Willie du Plessis, Hoof van Landboubesigheid by 
Standard Bank, skep sodanige verbruikers ‘n ongekende 
vraag oor ‘n aantal sektore heen en voedselproduksie is 
hierby ingesluit. Dit kan net goed wees vir ons as boere.

Ander sake van belang is probleem met veiligheid 
en	 sekuriteit,	 sowel	 as	 aanmerklike	 stygings	 in	 ge-
administreerde pryse. Ons ly steeds erg onder die 
bedrywighede van misdadigers in gebiede waar 
veediefstal gereeld plaasvind, plaasaanvalle en diefstal 
in die algemeen waarby diefstal van gewasse ingesluit 
word. Ons dink ook hier aan boere in KZN wat gedurende 
die afgelope jaar oorlede is. My hartlike dank aan Koos 
Marais wat ons sekuriteitslessenaar bestuur. Ons 
spreek	 ons	waardering	 uit	 teenoor	 die	 Suid-Afrikaanse	
Polisiediens en ander verwante instellings wat altyd 
bereid is om ons te help om misdaad in ons gebiede te 
bekamp.

As ‘n unie, staan Kwanalu stewig by die onderskeie 
beleide wat die grondslag vorm van hoe ons ons besigheid 
bedryf. Ons beleidsplatform laat niemand onder ‘n 
wanindruk van wat ons standpunt oor ‘n bepaalde saak 
is nie. Ons het die uitdagings wat oor ons pad gekom het, 
aangepak en om dit te doen is sterk, gebalanseerde en 
beginselvaste leierskap vereis. Dit is presies so in KZN. 
Dankie aan die leiers van die onderskeie strukture wat na 
vore gekom het om Kwanalu tot diens te wees.

Kwanalu projek – plaas opleiding

Laastens, baie dankie aan ons HUB Sandy La Marque 
en die span in die kantoor, naamlik Ethel von Abo, Lyn 
Vincent, Rita Kali, Nonjabulo Mbanjwa en Koos Marais, 
wat almal getrou gewerk het om ons belange te bevorder. 
Ons lig ons hoede vir Lyn Vincent wat reeds 30 jaar 
diens	 by	Kwanalu	 het,	Ethel	 von	Abo	 22	 en	Sandy	 14	
jaar. Ek bedank ook ons ledebasis wat voortgaan om 
die	 organisasie	 finansieel	 te	 ondersteun	 en	 vir	 hulle	
deelname in algemene belang.

Aan die regering en ander rolspelers: Kwanalu is ‘n 
dinamiese en professionele organisasie met ‘n positiewe 
uitkyk en toekomsgerigte houding en benadering, altyd 
gereed en beskikbaar tot deelname. Ons moet sukses 
behaal sodat u sukses kan behaal.

Kwanalu personeel

NAU Trust
Die Natalse Landbou-Unie Trust 
is gestig in 1998, nadat ’n besluit 
deur die Kongres geslaag het om 
die Naunlugebou aan die trust te skenk, deur die 
lede in die tyd.

Die doelwitte van die trust is:

a) om die belange van georganiseerde Landbou in 
die wydste sin, in KwaZulu Natal te bevorder.

b) om enigiets te doen, en om die saak te bevorder, 
wat in die uitsluitlike diskresie van die trustees, 
die voorafgaande doelwit sal bevorder.

Die Trust is suksesvol bedryf, en is ’n belangrike 
bydraer aan Kwanalu in sy strewe om te voldoen 
aan die bevordering van landbou. Die Trust poog 
om geleenthede te skep vir donasies en skenkings 
deur Boereverenigings of individue. Skenkings is 
belastingaftrekbaar.

Indien u sou belangstel om finansieel by te dra 
tot die Trust, sal dit baie waardeer word. Die 
Bank besonderhede is: FNB – Hayfields, Takkode 
221425, en die Rekeningnommer is 62011348770.

Vir verdere inligting kontak asseblief  
Sandy La Marque on 033-342 9393.
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“konsultasieproses amper afgehandel is en dat die 
werkgroepe hulle uitstaande sake binne twee weke 
moet	afhandel	om	beleidsdokumente	te	finaliseer.”	Van	
die ontwikkelings wat bespreek is, is die vorming van 
bykomende werkgroepe wat die bestaande ses tot elf sal 
vermeerder, naamlik:

•	 Die	Grondbestuurskommissie	(LMC).
•	 Die	 Bestuursraad	 oor	 Grondregte	 (LRMB)	 en	 sy	

plaaslike strukture (om sake soos die wetsontwerp op 
die Sekuriteit van Eiendomsreg, ESTA/uitsettings en 
agri-dorpies	te	hanteer).

•	 Die	Waardeerder-Generaal.
•	 Wetlike	Wysigings	aan	die	Wet	op	Restitusie	en	die
•	 Wet	op	Kommunale	Eiendomsverenigings.

 Die werkgroep wat die driesydige eienaarskapstelsel 
hanteer, is nou in drie groepe verdeel, naamlik:
•	 Grond	in	regeringsbesit.		
•	 Beperkings	op	private	grond	en
•	 Beperkings	op	grond	in	besit	van	buitelanders.		
•	 ‘n	Werkgroep	oor	landelike	finansiering,
•	 “Projek	2013”,
•	 Die	minister	 het	 ook	 ‘n	 ad	 hoc-komitee	 aangestel	

om die grondwetlikheid van sommige voorstelle te 
ondersoek.

Tydens	 die	 NAREG-vergadering	 is	 verskeie	 nuwe	
“konsep zero” beleidsdokumente ter tafel gelê en dit het 
aanleiding gegee tot ‘n hernude poging en versterkte 
drukaksies deur die aangewese groep verteenwoordigers 
van Agri SA. Daar moet kennis geneem word van die feit 
dat geen onderhandelings gevoer is of dat daar geen 
aanvaarding was van enige beleid of andersins wat in 
teenstelling is met die beginsels waarop deur Kwanalu en 
Agri SA ooreengekom is by hulle kongresse nie. Regdeur 
die deelname was daar talle gebiede sonder instemming, 
met	instemming	en	nie-aanvaarding.

Ek gaan bostaande werkgroepe nie in meer besonderhede 
bespreek nie aangesien dit reeds volledig uiteengesit 
is by ons suksesvolle inligtingsdag wat in Mei vanjaar 
gehou is.

Net in die grondruimte alleen is sedert Maart drie 
wetsontwerpe in die Staatskoerant gepubliseer, elk met 
sy eie doelwitte. Dit is die wetsontwerp op Onteiening 
2013, die wetsontwerp op Eiendomswaardasie 2013 
en die Wysigingswetsontwerp op die Restitusie van 
Grondregte	2013.

Na verwagting sal bogenoemde drie wetsontwerpe 
bepaalde vertakkings in een of ander vorm vir ons boere 
inhou. Met elke wetsontwerp is insette verkry van lede, 
die besigheidsektor, akademici en die regsprofessie, wat 
gehelp het om toe te sien dat die voorleggings inklusief 
is. Voortgesette gefokusde drukuitoefening met behulp 
van grondwetlike beginsels soos die voorskrif van 
die wet, die reg tot toegang tot howe, deursigtigheid, 
verantwoordbaarheid en administratiewe regspreking 
sal ‘n onderskrywing wees van die aanvaarding van ‘n 
stewige posisie, geskoei op ons mandaat deur lede.

Daar sal onthou word dat ons verlede jaar in ons 
Jaarverslag volledig verslag gedoen het oor die 
aanmerklike vordering wat gemaak is en die resultate wat 
deur Kwanalu behaal is tydens die grondoudit. Regdeur 
die	 jaar	 het	 die	 resultate	 talle	 besprekings	 oor	 grond-	

Jaarverslag van 
die HUB

deur Sandy La Marque

K
wanalu het nog 
‘n besige en 
uitdagende jaar 

beleef. Daar is aandag 
geskenk aan verskeie 
aangeleenthede en omdat 
die ruimte ontbreek om 
alles hier te bespreek, gee 
ek ‘n kort oorsig van enkele 
van die dringendste sake.

Kwanalu het van die 
sleutelpunte hieronder gebruik om te verseker dat die 
generiese patroon ooreenstem met dié van Agri SA en 
sy	geaffilieerdes.	

Die ses sleutelgebiede is: 

1. Transformasie en Landelike Ontwikkeling 
2. Landelike Veiligheid & Sekuriteit 
3. Natuurlike Hulpbronne 
4.	Arbeid en Maatskaplike Investering 
5.	Kommersiële Beleid 
6.	Kommunikasie en beeldbou

Transformasie en Landelike Ontwikkeling  
Die waarneembare wanfunksionering, gebrek aan 
begroting en toewyding van die Departement het 
daartoe gelei dat min of geen vordering gemaak is 
met	 die	 afhandeling	 van	 die	 uitstaande	 restitusie-	 en	
huurarbeidereise in die provinsie nie. Dit is jammer dat 
die agteruitgang en ineenstorting van plase wat deur 
die onderskeie kanale van verspreiding oorgeplaas 
is, voortgaan. Dit lei tot groot ontevredenheid onder 
sommige partye.

In sommige gebiede word geen aandag geskenk aan 
regtegebaseerde sake en arbeidsverhoudinge nie. 
Kwanalu oefen voortdurend druk uit tydens verskeie 
geleenthede  om onder andere hierdie sake aan te 
spreek:

– Die reg tot gewasverbouing en weiding.
– Beperkings op veegetalle.
– Toegang tot geriewe (d.i. water, brandhout, elektrisiteit)
– Toegang tot eiendom. 
– Lewensomstandighede (d.i. toilette, vullisverwydering, 

ens.)
– Besoekers.
– Uitgebreide gesin, toegelate aantal inwoners.
– Begrafnisse.

Die verbintenis tot en toewyding aan die sektor deur die 
suksesvolle benaderings wat deur ‘n aantal boere gevolg 
word en wat lei tot volhoubare landelike ontwikkeling en 
‘n verbeterde lewe vir almal, is bemoedigend.

Gedurende	 die	 jaar	 is	 heelwat	 tyd	 afgestaan	 aan	
deelname	 aan	 die	Groenskrif	 oor	 Grondhervorming.	 In	
Februarie	2013	het	NAREG	(Nasionale	Verwysingsgroep)	
‘n vergadering met die minister, beamptes, eisers, 
NRO’s, ens. gehou waar verskeie nuwe ontwikkelings 
bespreek is. Die minister het ook verklaar dat die 
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en verwante sake ontlok. Die langverwagte grondoudit 
deur die regering is voltooi. Uit inligting wat deur die 
Departement beskikbaar gestel is, het ons nou met die 
ontrafeling van die inligting begin. Dit is duidelik wat 
verlang word en om ons in staat te stel om ‘n akkurate 
weergawe van grondeienaarskap daar te stel, gaan die 
projek intensiewe ondersoek vereis. Die feitelike werk 
wat	 deur	 ons	 boere	 en	 geaffilieerdes	 gedoen	 is,	 sal	 ‘n	
belangrike bydrae lewer om aannames te vorm. Daar sal 
deurlopend aandag aan die saak geskenk word en ek glo 
dat dit ‘n hupstoot sal kry sodra ander provinsies hulle 
oudits voltooi het. 

Landelike Veiligheid en Sekuriteit 
Kwanalu se sekuriteitslessenaar bly ‘n belangrike 
instrument	 om	 invloed	 op	 onderskeidelik	 veiligheid-	 en	
sekuriteitsaangeleentehede in die provinsie uit te oefen. 
Die deurlopende suksesse wat die lessenaar behaal, is 
duidelik te sien in die verminderde insidente in KZN in 
vergelyking met ander provinsies, nieteenstaande die 
feit dat misdaad op onaanvaarbare hoë vlakke 
voorkom. Met die heersende moratorium op 
die bekendmaking van misdaadstatistieke is 
een van Kwanalu se sekuriteitslessenaar se 
belangrikste funksies om ‘n gedetailleerde 
databasis van insidente op plase by te hou wat 
help om patrone en neigings te bepaal.

Gedurende	die	afgelope	jaar	is	aandag	geskenk	
aan enkele sake. Kwanalu het onder andere 
die suksesvolle daarstelling van die Provinsiale 
Veediefstalforum gehanteer. Ons was ook op 
groot	 skaal	 betrokke	 by	 die	 provinsiale	 nie-
yster metaalwerkersgroep, het aandag geskenk 
aan grondbesettings en dreigemente, het 
kundige getuienis in hofsake gelewer en was 
deel van die Oorgrensberaad. Daar is verskeie 
dokumente opgestel om riglyne aan lede te verskaf oor 
bepaalde sake, bv. ‘n omvattende riglyn oor “onwettige 
jag op private grond” met bepaalde verwysing na jag met 
honde. 

Na verskeie dreigemente met betrekking tot veral 
grondbesettings en arbeidsonrus, is riglyne oor hoe 
om onrus te hanteer, onwettige byeenkomste, ens. 
aan Kwanalu se lede beskikbaar gestel. Daar is ook 
besprekings gehou met die Sekuriteitsmagte en ons is 
baie dankbaar dat in die meeste gevalle wat gerapporteer 
is, het die SAPD vinnig en volgens die voorskrifte van die 
wet opgetree.

Belangriker egter is die feit dat waar suksesse op 
plaaslike vlak behaal is, dit direk toegeskryf kan word 
aan die verhouding tussen die plaaslike boerevereniging 
en plaaslike sekuriteitsmagte. Dit is positief en moet 
uitgebrei word in gebiede waar probleme voorkom.

Kwanalu het tot dusver ‘n aantal uitstekende riglyne en 
inligting ontwikkel wat gebruik kan word tydens ‘n aantal 
gebeure wat verband hou met veiligheid en sekuriteit. 
Lede word aangemoedig om hulleself daarmee vertroud 
te maak en om die inligting te gebruik aangesien dit veral 
in die komende paar maande tot groot nut kan wees.

Soos reeds gesê en dit kan nie oorbeklemtoon word 
nie, is plaaslike betrokkenheid die sleutel tot suksesvolle 
inisiatiewe vir veiligheid en sekuriteit.

Natuurlike Hulpbronne  
Daar word steeds aandag geskenk aan waterprobleme 
en veral kommerwekkend is vertragings met en afkeuring 
van waterlisensies. Die feit dat die boer se vermoë om sy 
besproeiingsgeriewe uit te brei, onderdruk word, vereis 
ernstige ingryping.

Daar is geleentheid aan Kwanalu gebied om 
kennis te maak met die afvaardiging van die OIE 
(Dieregesondheidsorganisasie van die Wêreld), wat ‘n 
evaluasie in SA gedoen het. Die geleentheid is gebruik 
om ons kommer oor al die sake waarmee probleme in 
ons provinsie ondervind word met veeartsenydienste, 
siektevoorkoming, genesing, navorsing, gebrek aan 
opgeleide veeartse, ens. aan hulle voor te lê. Ons is van 
mening dat die geleentheid ‘n konstruktiewe invloed sal 
hê en dat dit positiewe nagevolge sal hê.

Baie van die sake val onder die afdeling natuurlike 
hulpbronne en sal deurlopend aandag geniet. 

Arbeids- en Maatskaplike belegging
Die	 arbeidsonrus	 wat	 in	 November	 2012	 in	 die	 Wes-
Kaap	 kop	 uitgesteek	 het,	 het	 boere	 in	 KwaZulu-Natal	
gedwing om bedag te wees daarop en met nuwe oë na 
hulle besighede te kyk. Aan die begin moes Kwanalu 
die inisiatief neem en sterk leierskap in die provinsie 
openbaar. Daar is besprekings gehou met talle rolspelers 
in verskeie sfere om boereverenigings te bemagtig 
en gereed te maak vir enige gebeurlikheid wat mag 
ontwikkel.	‘n	Groot	aantal	uitstekende	riglyne	en	inligting	
is aan boere beskikbaar gestel en daar is op groot skaal 
daarvan gebruik gemaak.

Kwanalu-boere	 het	 die	 openbare	 verhoor	 wat	 deur	
die Departement van Arbeid gehou is in groot getalle 
bygewoon en aan die verrigtinge deelgeneem. Lede 
kon seker maak dat hulle stemme gehoor word binne 
die bepalings soos voorgeskryf deur die BCEA. Daar is 
onder andere baie geldige punte geopper, soos:

•	 Besigheidsbeplanning,	 kontantvloei,	 ens.	 is	 bereken	
volgens die uiteengesette Sektorale Afbakening vir 
2013.

•	 Dit	is	onbillik	om	in	‘n	globale	konteks	mee	te	ding	teen	
boere wat uiters goed gesubsidieer en beskerm word.

•	 Handelstruikelblokke,	 tariewe,	 insetkoste	 –	 om	 die	
waarheid te sê, die landbou “speelveld” moet hersien 
word.

•	 Die	volgende	unieke	probleme	kom	in	KZN	voor,	bv.:

Kwanalu lede neem deel by die arbeid verhore
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– Huurarbeid.
– Weiding.
– Hoë vlakke van persone wat toegang het tot 

maatskaplike toelaes.
– Leenskurke wat mense misbruik deur hoë 

rentekoerse te verhaal, ens.
–	 Groot	 getalle	 werkers	 en	 hulle	 afhanklikes	 wat	

afhanklik is van die boer se welwillendheid en 
vrygewigheid.

–	 Werkverskaffing	 in	 baie	 landelike	 dorpe	 waar	 dit	
die enigste vorm van werk is, ens.

– Werkgewers gee veel meer as die loon – bv. 
behuising, elektrisiteit, water, kos, melk, ens.

– Verhogings sal nie volhoubaar wees nie, veral 
weens die feit dat die verhogings nie gemik is op 
diegene op die laagste loonvlakke nie, maar deur 
die bank van krag is.

– Die loon moet deur die mark bepaal/afgedwing 
word.

Uit die insette wat gelewer is, was dit duidelik dat 
die ekonomiese impak van ‘n verhoging hoër as die 
huidige	 Sektorale	 Afbakening,	 katastrofiese	 gevolge	
vir baie boerderye sal inhou en dit sal lei tot strukturele 
aanpassings en ‘n potensiële toename in werkloosheid. 

Daarby	het	Kwanalu	pro-aktief	die	dienste	bekom	van	dr.	
Stuart Ferrer wat die Landboubeleidsnavorsingseenheid 
aan	die	Skool	vir	Landboukundige,	Grond	&	Omgewings-
wetenskappe	 aan	 die	 Universiteit	 van	 KwaZulu-Natal	
bedryf om ‘n arbeidsoorsig vir KZN op te stel en aandag 
te skenk aan die potensiële gevolge van ‘n verhoging 
bo en behalwe die Sektorale Afbakening. Die oorsig het 
die ruggraat gevorm van die voorlegging wat aan die 
Departement en die ECC gedoen is met betrekking tot 
die Minimumloon en Sektorale Afbakening. 

Kwanalu het ook ‘n blitsopname gedoen waaraan 
lede op uitstekende wyse deelgeneem het. Die uitslae 
het ‘n droewige prentjie vir KZN geskets wat duidelik 
waarneembaar	 was	 uit	 die	 afname	 in	 werkverskaffing	
gedurende die eerste kwartaal van 2013 in die 
landbousektor in KZN. Dankie aan al die lede wat so 
vinnig gereageer het en ons van die inligting voorsien 
het om verder druk uit te oefen. 

Gedurende	hierdie	tyd	is	verskeie	geleenthede	tot	politieke	
ingryping op provinsiale en nasionale vlak ondersoek. 
Kwanalu het ‘n oorsig van die potensiële impak op die 
sektor in die provinsie daargestel en onderhandelings 
duur steeds voort. Daarby is regsadvies ingewin en 
ondersoek is ingestel na die meriete van regstappe in 
die vorm van ‘n interdik wat die implementering van die 
minimumloon op 1 Maart sou verhoed.

Kwanalu Kongres 2012 speel gasheer vir toekomstige boere van 
Weston Landboukollege 

Bykomend tot ekstensiewe besprekings met lede, 
boereverenigings, kommoditeite (uitgebreide groep) en 
die Raad van Direkteure, is ‘n spesiale vergadering belê. 
Daar	 is	 in-diepte	 besprekings	 gehou	 en	 gedebatteer	
oor die meriete daarvan om voort te gaan met 
regsingryping deur aansoek te doen om ‘n interdik. Die 
oorgrote meerderheid van deelnemers het toegegee dat 
administratiewe prosesse nie geïgnoreer kan word nie, 
ons het wetlike regte en die minister en regering moet 
daarvan kennis neem en in die toekoms toesien dat 
daar nie verby dit gekyk word nie. Daar is vrae gevra 
oor die potensiële bedreiging wat dit vir die veiligheid 
en sekuriteit van lede inhou, die bedreiging vir die goeie 
verhoudings wat op baie plase bestaan, die swak beeld 
en veronderstellings wat in die openbare domein sal 
ontstaan, die meriete van die geval en ander onopsetlike 
nagevolge. Hierdie standpunte het onder andere gelei 
tot die besluit dat “die opsie van ‘n interdik om die 
implementering van die minimumloon op 31 Maart 2013 
stop te sit, nie verder oorweeg moet word nie.”

Konstruktiewe voorstelle deur lede is gekonsolideer en 
Kwanalu het voorgestel dat dit ondersoek en nagevors 
word om te bepaal of dit enige meriete vir implementering 
inhou. Ander voorstelle wat onder andere handel oor ‘n 
vorm van vergoeding/verligting (belasting) moet aanvaar 
word, die persentasieplafon op aftrekkings moet hersien 
word, klarigheid moet verkry word oor probleme met 
huurarbeiders, weiding, toegang tot verskillende dienste, 
ens.	Kommoditeitsgeaffilieerdes	het	die	aangeleentheid	
rakende	 verbeterde	 tariefbeskerming	 geopper.	 Geen	
“storting” van produkte moet toegelaat word nie en ‘n 
wen-wen	situasie	kan	ontstaan	indien	‘n	gelyke	speelveld	
deur die regering geskep word. 

Tydens Kwanalu se konsultasievergadering is 
eenstemmigheid bereik oor die feit dat die beeld van die 
“boer” skade aangedoen is en dat openbare verhoudinge 
aandag moet geniet. Agri SA is gevolglik versoek om ‘n 
publisiteitsveldtog van stapel te stuur wat ‘n positiewe 
beeld van boere en die sektor in die geheel sal vertoon.

Besprekings oor arbeidsverhoudinge is voortgesit. Ons 
posisie soos deur die Kongres aanvaar en waarvoor ‘n 
mandaat verkry is, bly soos volg: 

“Kwanalu	 gaan	 voort	 om	 instemming	 met	 arbeids-	
en verwante wetgewing te bevorder en volhard om ‘n 
positiewe rol te speel deur aandag te skenk aan sake 
wat mag voorkom. Lede van Kwanalu kan met trots 
wys op talle uiters suksesvolle maatskaplike ingrypings 
wat geïmplementeer is. Baie geld word in maatskaplike 
ingrypings belê en die nodige erkenning word nie altyd 
daaraan verleen nie.

Kwanalu ondersteun:

•	 Ontwikkelingsinisiatiewe	 wat	 die	 opheffing	 van	 die	
plaaswerkergemeenskap ten doel het, veral opleiding, 
sport, ontspanning, voeding en gesondheidsorg.

•	 Wetlike	meganismes	om	onwettige	besetting	en	die	
ondermyning van eiendomsreg te voorkom.

•	 Wetsgehoorsaamheid
•	 ‘n	Goeie	gedragskode”.
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Kommersiële Beleidsgebied
Daar was ‘n aantal ontwikkelings in die kommersiële 
beleidsgebied. Insetkoste plaas boere onder groot druk. 
Probleme sny na alle kante toe.

By verlede jaar se Kwanalu Kongres het afgevaardigdes 
hulle besorgdheid uitgespreek oor Eskom en die immer 
stygende elektrisiteitskoste. Daar het baie konstruktiewe 
en goeie besprekings met beamptes van Eskom 
plaasgevind en geleenthede om met hulle gesprek te voer 
is tot almal se voordeel aangewend. Sake soos tariewe, 
lynfooie, meterremming, alternatiewe energiebronne, 
subsidies en ander probleme is namens lede opgehaal. 
Probleme is saam met Eskom uitgewys en daar is saam 
na oplossings gesoek.

Die dieselkorting wat tot voordeel van boere aangewend 
kan word, het vanjaar heelwat aandag geniet. Oudits is 
gedoen en daar is bevind dat boere nalaat om te voldoen 
aan prosedure en reëls en regulasies soos deur die wet 
voorgeskryf. Daar is namens lede gevra vir ‘n algemeen 
aanvaarde logboek wat gebruik kan word vir diesel wat 
op die plaas aangewend word. Dit kan as ‘n riglyn dien 
maar die onus sal steeds op die boer rus om aan die 
vereistes te voldoen. 

Kwanalu, in samewerking met die Universiteit van 
Missouri (VSA) is nou in die tweede jaar van ‘n 
opwindende projek wat deur die Templeton Stigting 
befonds word. Die navorsingsmetode wat gebruik word 
staan bekend as “COP” – Community of Practice. Die 
beginsel waarvolgens gewerk word, is om ‘n inklusiewe 
groep deelnemers by die projek te betrek. Tans sluit dit 
onder andere in boere, akademici, saadmaatskappye, 
die Departement van Landbou en Omgewingsake, 
wetenskaplikes en ander belangegroepe. Die projek word 
genoem	 “Die	 skepping	 van	 ‘n	GM	Praktykgemeenskap	
in	 KwaZulu-Natal:	 ‘n	 loodsprojek	 vir	 die	 assessering	
van die aanvaarding van innoverende tegnologie en 
beleidsontwikkeling	in	Suid-Afrika.”	In	die	projek	word	‘n	
model oor twee groeiseisoene geloods wat sal verseker 
dat kleinboere en hulle gemeenskappe ‘n integrale deel 
sal vorm van besluite wat oor die aanvaarding van nuwe 
tegnologieë geneem word. Die projek word nie daargestel 
om	GMO’s	 op	 enige	manier	 te	 bevorder	 nie,	maar	 om	
betrokke te raak by die standpunte van die deelnemers 
en dit te assesseer.

Ons is steeds op die uitkyk vir geleenthede om druk uit 
te oefen op alle rolspelers oor algemene sake wat ‘n 
uitwerking het op die produksie en winsgewendheid van 
ons lede. Dit is veral belangrik om op deurlopende basis 
dienste aan boere te lewer teen bekostigbare pryse.

Kommunikasie en Beeldbou
Kwanalu maak steeds op doeltreffende wyse gebruik van 
die	Kwanalu	Webblad,	 e-pos	 en	SMS-geriewe	om	met	
die onderskeie gehore te kommunikeer. Kwanalu word 
sterk in die geskrewe media, sowel as oor die radio in 
KZN verteenwoordig.

Die voortgesette gebruik van Radio UKhozi, is veral ‘n 
groot	 sukses.	Gedurende	 die	 afgelope	 jaar	 is	meer	 as	
40	 opnames	 gemaak	 van	 onder	 andere	 Kwanalu	 se	
organisatoriese struktuur, doel, rol en werksaamhede, 
Kwanalu	se	ingryping	in	regeringsbeleid,	veral	oor	grond-,	
arbeids-	 en	 kommersiële	 beleidsake	en	die	 onderskeie	
ontwikkelingsprogramme wat dit ondersteun en waarby 
dit betrokke is, is ook uiteengesit.

Verhoudings is versterk en geleenthede is daargestel vir 
samewerking met verskeie rolspelers in die sektor.  

Kwanalu het ongetwyfeld op meer as een gebied gegroei 
in	KwaZulu-Natal	gedurende	die	afgelope	jaar.	Die	vlak	
van professionalisme en geloofwaardigheid waarmee elke 
saak benader word, dui op standvastigheid. Die plasing 
van	Kwanalu	as	‘n	a-politiese	en	‘n	besigheidsorganisasie	
is ‘n sleutel tot sukses.

Algemeen  
Kwanalu se voortgesette sukses kan toegeskryf word aan 
enkele bepalende aspekte; ons institusionele struktuur 
en	die	krag	van	boereverenigings	en	geaffilieerdes,	die	
versigtige	 aanwending	 van	 hulpbronne	 en	 finansies,	
professionalisme soos aangewend in die bestuur van 
sake en drukuitoefening, toewyding en lojaliteit van 
lede en die personeel by Kwanalu se kantoor. Die 
klein personeelkorps bestaande uit Ethel, Lyn, Rita, 
Nonjabulo en Koos gaan moeiteloos voort met hulle werk 
om toe te sien dat lede se belange voorop gestel word. 
Opregte waardering aan die personeel. Aan Kwanalu 
se uitvoerende bestuur en raadslede, dankie vir die 
ondersteuning en leiding regdeur die jaar.

Kwanalu HUB neem deel op ’n Internasionale vergadering
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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 
veiligheidsaangeleenthede onmiddellike aandag kan 
geniet.

Die SAPD se Nasionale Plattelandse Veiligheids 
Strategie is redelik suksesvol in gebiede waar goeie 
kommunikasie en verwantskap met die SAPD bestaan 
en noemenswaardige diens word gelewer.

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.

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 regeringsdepartemente. 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	kon- 
tinuiteit van diens en opvolg gehandhaaf.

Wees proaktief en wees ’n rolspeler in die 
voorkoming en aanspreek van misdaad.

Sekuriteits Lessenaar
deur Koos Marais

S
tatistiek toon dat daar 2 plaasmoorde gedurende 
die	 eerste	 5	 maande	 van	 2013	 plaasgevind	 het	
teenoor 1 vir die ooreenstemmende tydperk in 

2012. Vir dieselfde tydperk was daar 23 plaasaanvalle 
in	2013	teenoor	14	in	2012.	Daar	was	4	moorde	en	44	
aanvalle gedurende 2012 vergelykend met 1 moord en 
36	aanvalle	gedurende	2011.

Te veel gevalle word aangemeld van lede van die SAPD 
wat versuim om ’n kriminele saak oop te maak waar daar 
geen twyfel bestaan dat ’n kriminele oortreding gepleeg 
is nie om ’n ware prentjie van misdaad in ’n gebied te 
bepaal nie. Ook dra die feit dat Nasionale misdaad 
syfers slegs jaarliks vrygestel word daartoe by dat 
voorkomende beplanning of die aanspreek van misdaad 
doeltreffend op plaaslike vlak aangespreek kan word nie.

Te	 min	 sake	 word	 in	 die	 howe	 gefinaliseer	 en	 borg	
te maklik toegestaan om ’n afskrik faktor vir enige 
misdadiger te wees. Meer kommerwekkend is die 
regering se onvermoë om die diefstal van nie edele 
metaal en veediefstal wat elke veeboer affekteer, aan 
te spreek nie. 

Kwanalu woon die bekendstelling van die UKZN Landbou 
Beleidsnavorsing Eenheid by

Kwanalu afgevaardigdes by die Provinsiale 
Kruis-grens Beraad
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SA Rietkwekersvereniging
deur Jane Ferguson

Die	 2012/13-seisoen	 was	 ’n	 moeilike	 tyd	 vir	
rietkwekers. Beloftes van ’n herstel in die 
suikeroes na byna gemiddelde vlakke wat deur 

goeie, vroeë reën en groeitoestande teweeggebring is, het 
egter nie ten volle na verwagting gerealiseer nie. Die oes 
het aanmerklik toegeneem vanaf die vorige twee seisoene 
met	’n	finale	tonnemaat	van	17	278	020	ton	(1	951	515	ton	
suiker). 

Die	voortgesette	opwaartse	neiging	in	boerdery-insetkoste	
bied verdere uitdagings aan boere. Die vermoë om 
werksgeleenthede in die rietkwekersbesighede te behou 
en te skep, sal beïnvloed word deur die vergelykende 
koste van arbeid en meganisasie. Suikerboerdery is 
’n arbeidsintensiewe besigheid en verskaf werk aan 
beduidende getalle in landelike gebiede. Dit het ’n 
noue verband met die regering se planne vir landelike 
ontwikkeling en baie samewerkende middele kan bydra tot 
’n toepaslike beleidsomgewing.

Netto	 bedryfsinkomste	 vir	 die	 2012/13-seisoen	 beloop	
altesaam	R10	 495	 biljoen.	 Ingevolge	 die	 formule	 vir	 die	
verdeling van opbrengs, het die kwekers se aandeel van 
die	 totale	 bedryfsinkomste	 R6	 722	 biljoen	 beloop.	 Die	
finale	HW-prys	vir	die	seisoen	was	R3	197.32	per	ton,	wat	
’n	styging	van	6%	bo	die	HW-prys	van	die	vorige	seisoen	
beteken.

Die toekomstige werking en struktuur van die suikerbedryf 
is in die onlangse verlede onder die vergrootglas geplaas. 
Die hoë verwagting dat die hersieningsproses van die 
Suikerwet gedurende die verslagtydperk voltooi sou wees, 
is nie bereik nie. Harde werk is in hierdie verband gedoen 
deur Kwekersbestuur en dit lyk tog of daar ’n helder lig aan 
die einde van die tonnel skyn. RIETKWEKERS se doelwit 
hier bly steeds om die “koek te vergroot” en om billike en 
regverdige verdeling van die opbrengs tussen alle partye 
te verseker.

Dit lyk of ons ’n stap nader is aan geleenthede tot 
hernubare energie vir die deelnemers in die suikerbedryf 
om op betekenisvolle wyse by te dra tot die land se 
energiebehoeftes. Konstruktiewe gesprekvoering tussen 
die bedryf en betrokke regeringsowerhede is bemoedigend.

verteenwoordig	 ongeveer	 14%	 van	 die	 verwagte	 totale	
Suid-Afrikaanse	 katoenpluksel.	 Die	 meerderheid	 (85%)	
van	die	pluksel	sal	afkomstig	wees	van	plaaslike	katoen-
kleinboere, terwyl die res geproduseer word deur ’n 
kommersiële	boer	in	KwaZulu-Natal.	Die	pluksel	sal	weer	
deur die Loskop Katoenmeule gemaal word aangesien 
daar verwag word dat die Makhathini Katoenmeule eers 
volgende jaar weer in werking gestel sal word.

Op die internasionale front word tans gunstiger pryse as 
verlede	jaar	verwag.	Op	19	Junie	2013	was	die	A-indeks	
(’n	aanwyser	van	internasionale	katoenpryse)	12%	hoër	as	
’n	jaar	gelede,	terwyl	die	Rand-ekwivalent	van	die	A-indeks	
38%	hoër	was	as	’n	jaar	gelede.

Meer	 as	 1	 000	 Suid-Afrikaanse	 katoen-kleinboere,	
waarvan	 een-derde	 afkomstig	 is	 uit	 KwaZulu-Natal,	 het	
sedert 2001 voordeel getrek uit Katoen SA se formele 
vaardigheidsopleidingskursusse.

Bosbou Suid-Afrika
deur Roger Godsmark

In opvolging van onderdrukte handelstoestande in 
bosbou gedurende 2010 en 2011, was toestande in 
2012 selfs slegter daaraan toe. Uit die verminderde 

opbrengs	 uit	 houtverkope	 het	 BSA	 ’n	 ledegeldheffing	
verhaal	 van	 14	 835mt	 oftewel	 865	 000	 (-5.5%)	 minder	
as	waarvoor	begroot	 is	en	 ’n	kommerwekkende	489	000	
ton	 (-3.2%)	 minder	 as	 wat	 in	 2011	 aangeteken	 is.	 As	
gevolg van die laer as begrote inkomste per ton, was BSA 
se inkomste in 2012 ongeveer R1.8 miljoen minder as 
waarvoor begroot is – voorwaar ’n netelige situasie. Die 
vooruitsigte vir 2013 is net so sorgwekkend. Ongeag die 
feit	dat	die	2013-begroting	gegrond	is	op	’n	laer	tonnemaat	
as	 in	2012	(14.4mt	 in	2013	teenoor	15.7mt	 in	2012),	het	
verkope per ton gedurende die eerste drie maande van 
2013 daarop gedui dat daar selfs nie binne die mees 
konserwatiewe	 tonnemaat-begroting	gehou	sal	kan	word	
nie.

Op die personeelfront spyt dit my om aan te kondig dat 
ons Direkteur: Besigheidsontwikkeling, Steven Ngubane, 
die Vereniging na 10 jaar van toegewyde diens verlaat 
het om ’n pos as “Bosbouspesialis” by die IOK te aanvaar. 
Dit is egter verblydend om te weet dat Steven nie vir die 
bedryf verlore sal wees nie en ons het ’n baie bekwame 
plaasvervanger in sy plek aangestel, naamlik mnr. Norman 
Dlamini	 (voorheen	werksaam	by	SAPPI).	Gedurende	die	
jaar is erkenning verleen aan Judy Dowsett en Roger 
Godsmark	wat	onderskeidelik	30	en	25	jaar	in	die	bedryf	
gedien het.

Die deurlopende vloei van nuwe regulasies, beleide 
en wetgewing uit Pretoria, waarvan baie ’n negatiewe 
uitwerking op ons lede kan hê, het BSA weer baie besig 
gehou gedurende die afgelope jaar om die belange van 
ons lede te beskerm. Alhoewel ruimte nie ’n volledige 
verslag oor al die aangeleenthede waarmee te doen gekry 
is, toelaat nie, word van die belangrikste sake hieronder 
behandel.

•	 Probleme met bosaanplanting: BSA voer steeds 
gesprek met die Departement van Wateraangeleenthede 
met die oog op die wysiging van verskeie beleide 
(byvoorbeeld	 gebiedswisseling	 en	 genera-wisseling)	
wat bosbouontwikkeling sal aanhelp. Vordering in dié 
verband geskied egter teen ’n slakkepas. Ten spyte 
van hierdie struikelblok was daar tog ’n toename in die 
aantal watergebruikslisensies wat toegestaan is. 

  Bedryfverslae

KZN Katoenkwekersvereniging
deur Phenias Gumede

Gedurende die afgelope bemarkingseisoen wat 
op 31 Maart 2013 ten einde geloop het, het die 
produksiegebied	 in	 KwaZulu-Natal	 686	 bale	

katoenpluis	 opgelewer.	 Dit	 verteenwoordig	 1%	 van	 die	
totale	Suid-Afrikaanse	pluksel.	Alhoewel	die	pluksel,	wat	
meestal	 onder	 droë	 land	 toestande	 deur	 ongeveer	 260	
kleinboere	verbou	 is,	73%	meer	 is	as	dié	van	die	vorige	
seisoen,	is	dit	steeds	75%	minder	as	vyf	seisoene	gelede	
toe die Makhathini Katoenmeule nog in werking was.

Alhoewel	die	totale	Suid-Afrikaanse	pluksel	vir	die	huidige	
bemarkingsjaar op sowat die helfte van dié van die vorige 
seisoen	geskat	word,	sal	die	verwagte	pluksel	in	KwaZulu-
Natal	van	ongeveer	4	400	bale	katoenpluis,	die	grootste	
pluksel wees sedert die sluiting van die katoenmeule. Dit 
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Natal en Oos Griekwaland 
Wolkwekersvereniging

deur Hendrik Botha en Bom Louw

KZN-NW	en	RPO	het	op	5,	6	en	7	Februarie	2013	
streeksvergaderings gehou by Paulpietersburg en 
Dundee	 (Noord-KZN),	 Winterton	 en	 Nottingham	

Road	(KZN	Sentraal)	en	Swartberg	(Suid-KZN).	Die	verga-
derings	is	goed	bygewoon	deur	altesaam	209	boere	–	18%	
meer as in 2012.

Die twee gassprekers was Ernst Janovsky van ABSA, 
wat gepraat het oor die ekonomiese vooruitsigte vir die 
landbou	en	Kim	Gillings	van	Ezemvelo,	wat	boere	ingelig	
het aangaande hulle regte met betrekking tot die onwettige 
jag met honde. Die boere het die praatjies uiters interessant 
gevind en heelwat vrae gevra.

NWKV-FNB	 se	 prys	 vir	 die	 Beste	 Ekonomies	
Geklasseerde	 Skeersel	 in	 KZN	 vir	 2012	 is	 toegeken	
aan Othard Klingenberg van die plaas Chance in die 
Wakkerstroomdistrik.

’n	Handleiding,	getiteld	“Guidelines	for	Livestock	Farming,”	
waarin baie inligting oor voeding, teling, bestuur en 
boerdery	 oor	 die	 algemeen	 vervat	 is,	 is	 in	 ’n	 nuwe	 A5-
formaat by die streeksvergaderings versprei.

Die NWKV se stalletjie by die Royal Skou het weer ’n goue 

– Drukuitoefening op FSC vir toestemming om 
sekere	plaagdoders	en	onkruidmiddels	in	plantasie-
aanplantings te gebruik en ook die gebruik van 
Geneties	Aangepaste	bome.

–	 Bevordering	van	die	FSC-handelsmerk.
– Die voortsetting van die uiters suksesvolle SANBI 

Graslandprogram.
–	 Die	 loods	van	’n	driejaar-projek	om	die	sertifisering	

van klein private boseienaars te hanteer. 

•	 FP&M SETA: Deur sitting op die Raad en verskeie 
ander komitees en strukture, speel BSA steeds ’n 
aktiewe rol in FP&M SETA. Daar word steeds gestreef 
om te verseker dat daar op doeltreffende wyse voldoen 
word	aan	die	opvoedings-	en	opleidingsbehoeftes	van	
die Sektor. Dit is aangenaam om te meld dat die SETA 
’n permanente HUB aangestel het en besig is met ’n 
nuwe en meer funksionele Bestuursinligtingstelsel. 
Nie sulke goeie nuus nie, is die feit dat die minister 
eensydig die toewysingsregulasies met ingang van 1 
April 2013 verander het. Dit beteken dat werkgewers 
slegs	geregtig	sal	wees	op	’n	terugbetaling	van	20%	van	
hulle heffingsbydraes in die vorm van ’n verpligte toelae. 
Dit	 was	 voorheen	 50%	 en	 weens	 die	 verminderde	
persentasie wat hulle sal terugkry, sal baie werkgewers 
na alle waarskynlikheid nie eens meer die moeite doen 
om vir die toelae aansoek te doen nie.

Bogenoemde is slegs ’n uittreksel uit BSA se aktiwiteite 
gedurende die jaar. Volledige besonderhede word in ons 
Jaarverslag vervat. Dit is te sien by www.forestry.co.za. 

Alhoewel BSA hoofsaaklik te make het met sake wat met 
bosbou	verband	hou,	 is	daar	tog	vele	ander	soos	grond-	
en vervoersake wat meer landboukundig van aard is. Dit is 
daarom bemoedigend om te sien hoeveel ondersteuning 
BSA van Kwanalu en Agri SA ontvang in die hantering van 
hierdie meer “generiese” sake en ons is opreg dankbaar 
daarvoor.

•	 Vervoersake: Twee baie belangrike mylpale is gedurende 
die	jaar	bereik.	Die	eerste	het	gevolg	op	twee	hoë-vlak	
vergaderings tussen die Industrie en Transnet Freight 
Rail (TFR) om die toekoms van die Pietermaritzburg 
lynvertakkingskluster te bespreek. Op die vergaderings 
is besluit dat TFR die Industrie se voorstel sal aanvaar 
ingevolge waarvan TFR die Tuth’ lhlathi (skuif die 
bos)-projek,	 wat	 tien	 jaar	 gelede	 suksesvol	 ingestel	
is, sal laat herleef, eerder as die konsessionering van 
die	 lynvertakkings	 deur	 die	 Industrie.	 Dit	 het	 ’n	 wen-
wen situasie tot gevolg gehad aangesien die Industrie 
hom tot ’n groter tonnemaat verbind het in ruil vir beter 
diensvlakke	en	 ’n	58%-afname	 in	 tariewe.	Die	 tweede	
suksesverhaal het gespruit uit BSA se samesprekings 
met die SA Reguleerder van Hawens (saam met ander 
vrageienaars). Daarvolgens het die Reguleerder nie net 
die Haweowerheid se versoek om ’n tariefverhoging van 
5.4%	vir	die	2013/14-jaar	van	die	hand	gewys	nie,	maar	
ook ’n ondersoek van stapel laat loop na die metode wat 
die Nasionale Haweowerheid gebruik om hulle jaarlikse 
tariefverhogingsversoeke te bereken – hierdie metode 
word algemeen deur die BSA gekritiseer.

• Arbeidsake: Na die onrus in De Doorns aan die 
einde van 2012, was BSA deeglik bewus dat enige 
verandering in die minimumloon vir landbouwerkers ’n 
negatiewe uitwerking op ons Industrie sou hê aangesien 
die Sektorale Afbakening ten opsigte van Bosbou ons 
minimum loon met dié in die landbou verbind. Ten spyte 
van samesprekings met die Departement van Arbeid 
en die Kommissie vir Diensvoorwaardes, waarin ons 
hulle ingelig het oor die waarskynlike implikasies van 
’n	 aanmerklike	 verhoging	 in	 minimum-lone	 –	 naamlik	
verhoogde meganisasie en ’n gelykmatige afname 
in werksgeleenthede, het hulle nogtans besluit om 
die Sektorale Afbakening ten opsigte van Bosbou 
onveranderd	 te	 laat.	 Gevolglik	 het	 die	 minimumloon	
vir	 Bosbou	 op	 1	 April	 2013	met	 56%	 toegeneem	 (na	
98%	van	die	minimumloon	in	die	landbousektor).	Enige	
verhoging van hierdie omvang sal lei tot ’n strukturele 
verandering in die Industrie wat sal geskied deur ’n 
stadige skuif na die meganisasie van alle moontlike 
werksaamhede. In die korttermyn wil dit egter voorkom 
of die verwagte werksverliese nie gerealiseer het nie 
– as gevolg van werkgewers wat werksure eerder as 
werkergetalle, verminder het.

•	 Bosbeskerming: Peste en siektes hou ’n deurlopende 
bedreiging vir ons plaaslike Bosbouindustrie in. Daarom 
is dit verblydend om te meld dat die wêreldbekende 
Instituut	vir	Bosbou-	en	Landbou	Biotegnologie	aan	die	
Universiteit van Pretoria sy uitstekende werk voortsit om 
die bestaande en nuwe peste en siektes wat ons kus 
jaarliks binnedring, te bekamp. Veral van belang vanjaar 
was	 die	 vrystelling	 van	 ’n	 bio-beheermiddel	 vir	 die	
beheer van Leptocybe invasa (Bloekomboom galwesp) 
en die werk wat gedoen is op die projek oor diere wat 
skade aanrig. DAFF verdien dank vir sy voortgesette en 
aansienlike befondsing van ons Sirex Beheerprogram.

•	 Omgewingsake:	 BSA	 se	 Omgewings	bestuurs-
komitee het aandag geskenk aan ’n hele aantal 

sake. Die belangrikste hiervan was:

–	 Die	 finalisering	 van	 ’n	 FSC	 Suid-
Afrikaanse Sertifis eringstandaard.
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medalje verwerf. Daar is nog eens van modelle gebruik 
gemaak om die klere op aanbod te vertoon. Meer as 
3 000 mense het die skeerdemonstrasies tydens die Skou 
bygewoon.

Die twee voorligtingsbeamptes van die Departement 
van Landbou in KZN wat aan die NWKV gesekondeer is 
om	met	voorligting	oor	wolskape	 in	die	Umzimkhulu-	en	
Nquthu-gebiede	te	help,	het	meegewerk	tot	groter	sukses	
en organisering in die gemeenskappe verbeter steeds. 
Individuele boere uit een skuur het hulle wol vir die eerste 
keer as ’n groep bemark.

Die wolseisoen het afgesluit teen R110.31/kg (skoon). Dit 
is	amper	26%	meer	as	met	die	openingsveiling	en	17%	
hoër as verlede seisoen se afsluitingsveiling.

KZN Pluimvee Instituut
deur Janet Lee

Die	 kommersiële	 sektor	 van	 die	 pluimvee-indus-
trie het die afgelope jaar onder groot druk ver-
keer as gevolg van die hoë pryse van ruvoer en 

groot hoe veelhede pluimvee wat ingevoer is. Die spreek-
woordelike “intrek van die gordel” en die verminderde per-
soneelomset het gepaard gegaan met ‘n afname in per-
soneelopleiding.

Dit was veral duidelik te sien by die jaarlikse 
opleidingskursusse van die SA Pluimveevereniging/
KZNPI-bestuur	wat	regdeur	die	land	gehou	is.	Ten	spyte	
van die instelling van ‘n subsidie deur SAPV, waarvolgens 
50%	van	die	kursusgeld	aan	die	afgevaardigde	terugbetaal	
word as hy of sy die kursus suksesvol voltooi, het die 
getalle	vergeleke	met	2011	met	33%	gedaal.

In reaksie op die stygende vraag in die ontwikkelende 
pluimveemark, is SAPV se opleiding vir 2013 aangepas 
om beginnerskursusse vir inkomende pluimveeboere aan 
te bied en ook om die bestuurskursusse te verander na 
‘n	 meer	 uitdagende	 werkswinkel-formaat	 vir	 gevestigde	
bestuurders.

Ons kort kursusse in algemene sowel as meer 
gefokusde gebiede van pluimveeproduksie bly steeds 
gewild. Die kursus oor Besigheidsvaardighede vir 
Pluimveeprodusente het groot sukses behaal en het 
baie aspirant pluimveeboere se oë oopgemaak vir die 
potensiële slaggate in hoenderboerdery. Daar is ook 
groter belangstelling in opleiding vir tafeleier produksie.

Toenemende	 versoeke	 word	 ontvang	 vir	 Opleidings-/
Mentorspakkette	 vir	 jonghoender-projekte.	 Die	 Instituut	
hou tans toesig oor ‘n broeiprojek wat deur die Nasionale 
Bemagtigingsfonds befonds word en versoeke van 
nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsagentskappe 
en NRO’s word ondersoek.

Dit is nog glad nie duidelik watter rigting nasionale 
opleiding gaan inslaan nie. Die strukture van die Nasionale 

Kwalifikasieraamwerk	(NQF)	moet	in	2015	vervang	
word	met	die	QCTO-struktuur,	wat	meer	werks-/

beroepsgerig is, maar die AgriSETA kan op 
die oomblik nie baie inligting verskaf oor die 
vereistes	vir	hierdie	kwalifikasies	nie.

KZN Varkprodusenteorganisasie
deur Barry Gibbs

Ons beleef weer eens ’n moeilike jaar.  Insetkoste 
het tot die hoogste vlakke ooit gestyg en as 
gevolg van industriële aksie gedurende die Kers-

fees-/Nuwejaar-tydperk,	 het	 ons	mark	 probleme	 veroor-
saak, nie slegs vir KZN nie, maar vir die hele land. Ons het 
nou nog nie herstel van die aksie wat tien weke geduur 
het nie.
Promosies
Ons aandag word steeds toegespits op demonstrasies 
in winkels omdat ons van mening is dat dit die grootste 
invloed uitoefen.  Al die provinsiale gebiede is nou by 
die netwerk ingeskakel en ons het die vrugte van hierdie 
promosies begin pluk.  
Invoere
Invoere is die hoogste wat dit nog ooit was.  Brasilië is 
steeds gesluit weens hulle gesondheidstatus.  Die jongste 
invoersyfers (vir die afgelope vyf maande) dui op ’n 
afname	van	10.38%.		Kommerwekkend	egter,	is	die	uiters	
hoë syfers vir April en Mei 2013.  Dit gaan baie interessant 
wees om te sien hoe die syfers vir Junie en Julie 2013 en 
daarna daar gaan uitsien.
Heffings
SAVPO het besluit om aansoek te doen dat die statutêre 
heffing	’n	jaar	aangeskuif	word	sodat	’n	verhoging	’n	jaar	
vroeër ingestel kan word.  Die aansoek wat ingedien 
gaan	word,	sal	beteken	dat	die	heffing	van	R7	na	R8.50	
verhoog	met	’n	jaarlikse	inflasieverhoging	van	6%.		KZN	
Varkprodusente	het	besluit	om	nie	hulle	vrywillige	heffing	
vir volgende jaar te verhoog nie.
Siektestatus
Daar	 is	 geen	 verandering	 in	 die	 Bek-en-Klouseerstatus	
nie.  Op hierdie stadium het die OIE (Wêreldorganisasie 
vir	 Dieregesondheid)	 nog	 nie	 Suid-Afrika	 se	 aansoek	
om herinstelling aanvaar nie.  Ons SSV (serebrospinale 
vloeistof	 of	 harsingrugmurgvog-)	 status	 en	 VVRS	
(varkvoortplanting en respiratoriese status) is steeds 
negatief.	 	 Die	 Veeartsenykundige	 Prosedurale	 Kennis-
gewing (VPN) is aan invoerlande oorhandig en het op 
31 Mei 2013 in werking getree.  Daarvolgens word van 
invoerders	 vereis	 om	 aan	 die	Suid-Afrikaanse	 vereistes	
vir die invoer van varkvleis te voldoen vir die voorkoming 
van	VVRS	in	Suid-Afrika.		Ons	doen	weer	eens	’n	beroep	
op	alle	boere	om	hulle	bio-sekuriteit	te	handhaaf.
Finansies
KZN	VPO	verkeer	in	’n	stabiele	finansiële	posisie	en	die	
boere verdien dank hiervoor.  Die oorgrote meerderheid 
van	 die	 heffings,	 insluitend	 die	 statutêre	 heffings	 wat	
ontvang word, word bestee aan die bevordering van ons 
bedryf.		Elke	nou	en	dan	moet	die	KZN	VPO-rekening	die	
stat-rekening	subsidieer	om	al	die	verpligtinge	ten	opsigte	
van promosies na te kom.
Opkomende	boere
Ek	 maak	 graag	 melding	 van	 die	 Baynesfield	
Opleidingsakademie wat geopen het en tot nou toe baie 
suksesvol was.  Baie dankie aan al die borge vir hulle 
voortdurende ondersteuning.

’n Spesiale woord van dank aan Brian Aitken, President 
van Kwanalu en sy personeel, wat ons op hoogte hou van 
alle landbouaangeleenthede.

Dankie aan SAVPO en veral aan Simon Streicher (HUB).  
Peter	Mockford	(Voorsitter),	Sally	Bosman,	Qeda	Nyoka	
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en dr Peter Evans vir hulle uitstekende werk.

Dit was ’n baie moeilike jaar vir ons produsente en 
ek bedank graag my komitee vir hulle ondersteuning; 
Sally Wilson en Heather Cullinan en hulle span aan die 
bemarkingskant en Hayley Jackson in die kantoor vir al 
hulle harde werk.

Laastens, baie dankie aan ons borge wat ons elke jaar 
ondersteun.  

Ons sien daarna uit om SAVPO se AJV en Kongres vir 
2013 in KZN te hou.

Ek hoop ons produsente gaan kop bo water hou en minder 
probleme hê in die jaar wat voorlê.

Melkprodusenteorganisasie KZN
deur Tom Turner

Alhoewel 2012 ’n voortsetting was van die moeilike 
handelsomstandighede van 2011, kan die jaar in 
twee gedeeltes verdeel word. Dit het begin met 

negatiewe boerderywinste weens stagnante pryse wat 
by	die	plaashek	behaal	 is,	asook	hoër	as	 inflasiestygings	
in insetkoste gedurende 2011. Vanaf Februarie 2012 het 
toestande verbeter toe verkoopsgroepe onder beheer van 
boere en produsenteforums daarin geslaag het om ’n be-
duidende prysskuif te motiveer. Die verligting was egter van 
korte	 duur	 toe	dramatiese	 inflasie	 in	mielie-	 en	 sojapryse	
vanaf Julie ingetree het as gevolg van die droogte in die VS 
Koringgordel. Teen die derde kwartaal het boere hulle weer 
eens in die moeilikheid bevind en dit nadat hulle nog nie 
eens van die vorige afwaartse siklus in die derde en vierde 
kwartale van 2011 herstel het nie.

Die eerste kwartaal van 2013 was weer ’n voortsetting van 
hierdie faktore met die toevoeging van ’n verswakte Rand 
en	hoër	as	inflasie	stygings	in	koste	wat	deur	die	regering	
geadministreer word soos elektrisiteit, diesel en arbeid. In 
Januarie 2013 het die jaar na jaar produksiekostebasis met 
30.8%	toegeneem.	Alhoewel	pryse	by	die	plaashek	in	Maart	
2013	begin	 styg	het,	 het	dit	 slegs	met	2.3%	 toegeneem,	
wat nie eens die styging in produksiekoste ingesluit het nie. 
Ons lede verleng hulle korttermyn kredietfasiliteite by hulle 
banke en koöperasies en in sommige gevalle maak hulle 
bates te gelde om in besigheid te kan bly. In KZN en op 
nasionale vlak word melkboere al hoe minder as gevolg 
van die staking van werksaamhede.

Volgens AC Nielsen was die kleinhandelvraag gedurende 
die afgelope paar jaar verrassend sterk in die omgewing 
van	 4-5%.	 Talle	 berigte	 dui	 egter	 daarop	 dat	 prestasie	
in die kleinhandel maar ‘traag’ was in die eerste twee 
kwartale van 2013 – wat niks goeds inhou vir ’n uiters 
noodsaaklike styging in pryse by die plaashek nie. Die 
uitwerking op die Rand van SA se huidige ekonomiese 
prestasie en politieke onstabiliteit, het ’n gevolglike nadelige 
uitwerking op ons sektor aangesien al ons insette 
aan die Dollar gekoppel is en ons melkprys 
in Rand betaal word. Wettige invoere van 
suiwelprodukte hou nie ’n groot bedreiging 
vir ons bedryf in nie aangesien ons prys 
by	die	plaashek	tans	op	30%	(R2.15)	met	

KZN Rooivleis Produsente Organisasie 
deur Hendrik Botha en Daneman Smit

Dit was ’n jaar vol uitdagings vir die rooivleisbedryf. 
Na ’n besoek deur die Rooivleis Bedryf Forum 
(RMIF) aan die Portefeuljekomitee vir Landbou in 

die Parlement, is verskeie sake uitgelig waaraan die Depar-
tement aandag moes gee. Een van hierdie sake was die 
stand van die Departement Veeartsenydienste. Die Depar-
tement Landbou het ’n afvaardiging van die OIE na Suid 
Afrika genooi om ’n ondersoek te doen en aanbevelings te 
maak oor tekortkominge in die Departement Veeartseny-
dienste. Hierdie OIE afvaardiging het ook KZN besoek en 
KZN RPO het die geleentheid benut om deur Kwanalu in-
sette te lewer. Die KZN Dieregesondheid Forum is goed op 
dreef en beter kommunikasie lei tot vertroue. Dit was veral 
die hantering van die Hondsdolheid uitbraak in die provin-
sie wat beïndruk het. KZN RPO is saam met die land baie 
teleurgesteld in die afkeuring van die aansoek om Bek en 
Klouseer vrye status. Ons aanvaar die uitdaging dat die 
provinsie ’n groot rol moet speel in die aanloop tot ’n her-
aansoek en om te voldoen aan die vereistes soos deur die 
OIE vereis.

’n Ondersoek wat vanjaar aandag getrek het, was 
die ondersoek deur die Universiteit van Stellenbosch 
na etikettering in die vleisbedryf. Die hantering van 
die kwessie is vir die RPO ’n groot teleurstelling en 
negatiewe beriggewing in die media het die beeld van die 
bedryf skade berokken. Negatiewe beriggewing oor die 
kwessie van onafhanklike vleisinspeksie dienste het ook 
verbruikersvertroue in rooivleis geknou. Die bedryf kyk 
tans na maniere om hierdie uitdagings aan te spreek. 

die Invoerpariteitsprys verdiskonteer. Met behulp van 
die Internasionale Boerderyvergelykingsnetwerk (IFCN) 
vergelyk ons steeds ons primêre sektor met 90 ander lande 
en bly ons wêreldwyd mededingend. 

MPO KZN hou vol om die Departement van Landbou 
ingevolge ons Samewerkingsmemorandum te betrek. 
Die regering se hantering van dieregesondheidsake, 
hulpverlening met transformasieprojekte en die herinstelling 
van navorsing om kommersiële melkboere te help, is hoog 
op die prioriteitslys. 

MPO Nasionaal gaan voort met sleutelinisiatiewe wat 
gemik is op doeltreffende kommunikasie met sy lede, 
markbeskerming, tegnologieoordrag en bedryfsinligting. 
In ’n poging om ’n werkbare verhouding daar te stel vir 
die verbetering van die melkwaardeketting in die geheel, 
het	 die	 MPO-leierskap	 onlangs	 alle	 kleinhandelskettings	
besoek.	Die	invoer	van	gesubsidieerde	en	onder-standaard	
melkprodukte	bly	 ’n	probleem	en	ons	Agri-Inspekafdeling	
werk hard om die uitwerking daarvan op die SA mark te 
verminder.

Ek glo dat die langertermyn vooruitsigte vir melkboerdery 
positief is. Internasionale aanvraag het gestyg (selfs in 
Dollar-terme)	en	SA	se	huidige	prys	by	die	plaashek	is	op	
’n	nie-volhoubare	vlak	in	vergelyking	met	die	wêreldprys.	
Dit sal iewers regkom maar ongelukkig maak huidige 
ekonomiese toestande dit moeilik om te voorspel wanneer 
en met hoeveel dit sal gebeur. Die uitdaging aan ons lede 
(myself ingesluit) is om lank genoeg in besigheid te bly 
om die vrugte te pluk. Die MPO is deeglik bewus van die 
penarie waarin baie boere hulle bevind en doen alles in sy 
vermoë om sake vir sy lede te verbeter.
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Die voortslepende droogte in veral die westelike dele 
van die land, Namibië en Botswana het vleispryse onder 
geweldige druk geplaas vanaf die begin van 2013. 
Invoere van goedkoop hoender het ’n demper geplaas op 
verbruikers se keuse van vleis. Die RPO ondersteun die 
plaaslike hoenderbedryf in pogings om beter beskerming 
van plaaslike bedrywe deur hoër invoertariewe. RPO 
monitor invoere vir enige ongerymdhede en verskeie sake 
word aan die owerhede oorhandig.

In sake veediefstal is ’n belangrike deurbraak gemaak met 
die totstandkoming van ’n nuwe Provinsiale Veediefstal 
Forum. Die Departement Veiligheid en Sekuriteit tree op 
as voorsitter en Departement Landbou as sekretariaat. 
KZN RPO sien uit na ’n positiewe forum met resultate. 
Die forum sluit aan by die Oorgrens Misdaad Komitee wat 
aandag gee aan misdaad (onder andere veediefstal) oor 
die grens met veral Lesotho. KZN RPO was deel van ’n 
afvaardiging wat met Suid Afrika se hoëkommissaris in 
Lesotho samesprekings gevoer het oor die probleme op 
die grens. ’n Ontmoeting met die provinsiale minister van 
Veiligheid en Sekuriteit tydens ’n vergadering met vigilante 
organisasies oor veediefstal het die weg gebaan vir groter 
samewerking deur belangegroepe en gemeenskappe. 
KZN RPO was gedurende die afgelope jaar betrokke 
by kommentaar op voorgestelde wetswysigings aan die 
Veediefstal Wet, Brandmerk Wet en Nasionale Skut Wet.

Die SABS is besig met die opstel van standaarde vir die 
hantering van vee by veilingskrale. KZN RPO het direkte 
insette gelewer en veral kwaai weerstand gebied teen 
onbillike vereistes deur diere welsyn organisasies. Die RPO 
stel dierewelsyn hoog op prys en verwag dat die minimum 
standaarde praktiese leiding sal gee in die bedryf.

Een van die aspekte wat KZN RPO die meeste 
opgewonde het, is die totstandkoming van ’n Kommunale 
Lewendehawe Assosiasie. KZN RPO glo dat dit die weg sal 
baan vir groter verteenwoordiging van rooivleisprodusente 
binne die provinsiale strukture en georganiseerde landbou. 
KZN RPO hoop dat ’n Federasie van Rooivleisprodusente 
gestig sal word wat die stem van alle rooivleisprodusente 
in die provinsie sal verenig. ’n Jarelange doelwit wat tot 
nou toe nie moontlik was nie.

Internasionale pryse van rooivleis is aan die styg as gevolg 
van verhoogde vraag. Plaaslik is daar ook verwagtinge dat 
pryse op die korttermyn sal styg met ’n verdere stygende 
tendens oor die medium termyn as gevolg van ’n laer 
aanbod.

’n	negatiewe	effek	het	op	die	pryse	van	Queen	pynappels.	
Die Kaapstad mark wat die tweede grootste pynappel mark 
naas Johannesburg mark was, het nou afgeskuif na die 
derde plek. Tshwane mark is nou in die tweede plek.

Navorsing
Met ons navorsing gaan dit goed. Ons is bevoorreg om ’n 
baie	 toegewyde	navorser	met	ons	 te	hê.	Gedurende	die	
afgelope	jaar	het	ons	verskeie	werkswinkels	oor	spesifieke	
navorsingsonderwerpe gehou wat goed bygewoon is. Ons 
studiegroep is ook goed op dreef met die resultate van die 
eerste en tweede proef wat gedurende die komende jaar 
afgehandel	sal	wees.	Gedurende	Junie	was	ons	op	’n	studie	
toer na Mooketsi asook Komatipoort wat baie insiggewend 
was. Ons beplan om volgende jaar die Internasionale 
Pynappel konferensie in Australië by te woon.

Algemeen
Ons het die afgelope jaar ’n staatmaker boer uit ons 
gemeenskap verloor wat sy plaas verkoop, en na Pretoria 
verhuis het. Ons is nou slegs elf pynappel boere in die 
Hluhluwe area oor. Mnr. P.J Hassard wat ook ons 
verteenwoordiger is op die RPO, is in ’n plaasaanval 
gewond en lê nog steeds in intensiewe sorg in die Bay 
Hospitaal in Richardsbaai. Ons in Hluhluwe is ’n hegte 
boerdery gemeenskap wat goed saamwerk en vir mekaar 
omgee.

SKZN Piesangvereniging
deur Quentin Elliott

Vir ons was die afgelope jaar nog ‘n bittersoet 
ervaring waar ons aan die een kant gunstige 
groeitoestande ondervind het en ons daarna 

vasgeloop het in ‘n dwarsklap in die vorm van die nuwe 
minimum loon en ‘n erge windstorm.

Aan	die	positiewe	kant	is	bo-gemiddelde	reënval	van	meer	
as 1 900 mm aangeteken. Dit het gelei tot verhoogde 
produksie wat gekoppel kan word aan hoër as verwagte 
pryse vir die grootste gedeelte van die jaar. 

Die	negatiewe	sy	van	die	saak	is	dat	“loon-samesprekings”	
tussen die regering, vakbonde en georganiseerde landbou 
uitgeloop	 het	 op	 ‘n	 loonsverhoging	 van	 51.3%.	 Dit	 was	
‘n nekslag vir ons lede aangesien piesangboerdery 
uiters arbeidsintensief is. Arbeid is nou verreweg die 
enkele	 grootste	 uitgawe	 en	 dit	 het	 afleggings	 tot	 gevolg	
gehad en ook veroorsaak dat boere meer konsentreer op 
produktiwiteit in die werk. 

Studiegroepe vergader op ‘n gereelde basis en 
verskeie onderwerpe word behandel, soos norme vir 
werksproduktiwiteit, steunopsies en keuses ten opsigte 
van onkruidbeheer en plantmateriaal asook kunsmiskoste.

Dit	is	vir	my	aangenaam	om	te	meld	dat	die	Piesangkwekers-
vereniging van SA (PKVSA) op en aan die gang is 
en deurlopend die belange van piesangkwekers op 
nasionale vlak bevorder.

Ons maak graag van hierdie geleentheid 
gebruik om Kwanalu te bedank vir hulle 
toewyding om ons lede se belange in hierdie 
uitdagende tye te bevorder.

Hluhluwe Queen Pynappels
deur Adriaan Kleyn

Finansies
Die wins in pynappelboerdery het die afgelope jaar skerp 
afgeneem. Die hoofoorsake daarvoor is die verhoging in 
die prys van diesel, die stikstof prys wat van jaar tot jaar 
met	54%	gestyg	het	asook	die	verhoging	van	die	minimum	
loon wat ’n groot effek op ons het as gevolg van die feit 
dat ons ’n baie arbeidsintensiewe bedryf is. Dit gaan baie 
innovasie en durf kos om in die toekoms ’n redelike wins 
te kan maak.

Die markte was goed voorsien van pynappels reg deur 
die jaar, behalwe vir die winter maande waar daar ‘n 
oorvoorsiening	 was.	 Cayenne	 pynappels	 van	 die	 Oos-
Kaap wat tradisioneel vir die inmaak bedryf geproduseer 
was, word ook toenemend as vars pynappels bemark wat 


