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Verslag van die president
deur Peter-John Hassard

Geagte gaste, mede-boere, dames en here.
Die afgelope jaar was uiters moeilik, om dit sagkens te stel. Ons het te kampe gehad
met die COVID-19-pandemie, die bek-en-klouseeruitbraak, voëlgriep en die
plundering en verwoesting van dorpe en infrastruktuur in KZN. Dit is net ‘n paar
probleme wat ons die hoof moes bied, daar is baie meer gebiede waar Kwanalu bo
almal uitgestyg het en uitstekende werk vir ons landbousektor gedoen het. As gevolg
van COVID, het ons geleer hoe om te Zoom, om Teams te gebruik en aan webinars
deel te neem. Teen die tyd dat ons kongresdatum aanbreek, sal ons mekaar hopelik
van aangesig tot aangesig kan sien en saam landbousake kan bespreek.

‘n Baie bekende sakeman, Richard Branson, het op ‘n keer gesê: taai tye is onvermydelik in die lewe en in
besigheid, maar dit is hoe jy jouself tydens sulke tye gedra wat wys van watter stoffasie jy gemaak is en
jou toekoms sal daardeur bepaal word. (“Tough times are inevitable in life and in business. But how you
compose yourself during those times defines your spirit and will define your future.”) Soos ek ter
aanvang gesê het, was die afgelope jaar ‘n moeilike een, maar die manier waarop ons boere in KZN op al
die probleme gereageer het, was absoluut ongelooflik.

Onder normale omstandighede, sal ons bekommerd wees oor reën, insetpryse, lone, goederepryse,
toevoer van en vraag na ons produkte. Die rooivleisbedryf en die pluimveebedryf het groot finansiële
verliese gely ná die uitbraak van bek-en-klouseer en voëlgriep in ons provinsie. Toe kom die plundering.
Paaie is gesluit en produkte vir alle kommoditeite kon nêrens heen vervoer word nie. Melk moes
uitgegooi word, saaghout en suikerriet is verbrand en eiers kon nie afgelewer word nie. Dit is maar slegs
enkele van die uitdagings wat ons boere in die gesig gestaar het. Steeds het nie een van julle tou
opgegooi nie. Elke enkele boer het opgestaan, na die berg voor hulle gekyk en gesê: “Hoe gaan ons hier
uitkom?” Ons het almal leiding geneem en wou dinge in KZN regmaak. Welgedaan aan ons
landbousektor.

Kwanalu se kantoor het onverpoos gewerk om nuwe bewegingsregulasies uit te stuur soos dit tydens
COVID gepubliseer is. Freddie van Tonder, ons hoof van veiligheid en sekuriteit, het baie tyd op die pad
spandeer om te kyk waar hy boere tot hulp kon wees. Ongelukkig moes ons die afgelope jaar sommige
van ons boere aan die dood afstaan, weens plaasaanvalle. Mag hulle in vrede rus.

John Flanagan het aan die hoof gestaan van ons grondlessenaar en hy het hom baie goed van sy taak
gekwyt gedurende die afgelope jaar. Lindelwa Ndaba – ontwikkeling
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Van my persoonlik, dankie dat jy my deur die afgelope jaar gehelp het. Vir my was dit ‘n yslike leerkurwe.
Ons het saam baie uitdagings hanteer en ek kan met eerlikheid sê ons as Kwanalu het bo uitgekom.

Aan die raad, dankie vir julle gewaardeerde insette te alle tye. Julle almal het my deur my eerste jaar as
president bygestaan. Ons verskil almal van mekaar en stem nie altyd saam oor alles nie, maar ek kan in
alle eerlikheid sê ons almal het een doel voor oë – Kwanalu moet die beste wees.
Aan Andy Buchan, een van my vise-presidente, vir jou telefoonoproepe, net om te vra: “Hoe gaan dit
vandag met jou Kaptein en wat wil jy hê ek moet doen?” of net om te sê:“Hou aan met die goeie werk, jy
is die regte man daarvoor” toe ek aan myself begin twyfel het. Baie hartlik dankie, ek glo nie jy weet altyd
hoeveel dit vir my beteken het nie.

Aan Phenias, dankie vir die kalm manier waarop jy sekere situasies hanteer. Ek het baie by jou geleer en
is vir ewig dank aan jou verskuldig vir die goeie raad. Ngiyabonga Baba.

Aan die leiers in ons provinsie, die advieskomitee, voorsitters, vise-voorsitters en sekretarisse, dankie vir
julle gewaardeerde leierskap in die provinsie. Julle was almal beskikbaar om op Zoom-vergaderings met
Sandy te gaan om probleme in julle gebiede op te los. Ek wil julle aanmoedig om rond te kyk in die
gebiede waar julle woon en diegene wat nie aan boord van Kwanalu se skip is nie, te sê dat hulle moet
plan maak anders gaan hulle agterbly. Saam is ons baie sterker. Dankie vir die boodskappe,
stemboodskappe en oproepe net om my op die hoogte te bring van wat in julle gebiede of met julle
probleme aan die gang is.

Ek sluit graag af deur die woorde van een van ons vorige presidente, mnr. Nelson Mandela, aan te haal.
Hy het gesê: As mense vasberade is, kan hulle enige iets oorkom.” (“When people are determined they
can overcome anything.”) Ons weet nooit wat die volgende hekkie gaan inhou nie, maar mag ons
vasberade bly omdat die toekoms van die landbou van ons afhang.

Dankie aan al ons boere, kommersieel en kleinskaal. Sonder julle almal sou ons provinsie nie wees wat
dit is nie. Geen uitdaging is te groot vir enige een van julle nie. Welgedaan.

Aan Sandy, waar begin ek? Is daar iets wat jy nie gedoen het nie? Van die uitstuur van
bewegingspermitte, tot baklei saam met my op die JOC vir bek-en-klouseer, 26 uur in ‘n 24-uur-dag
gewerk tydens die plundering, deur altyd ons organisasie een tree voor enige iemand anders te hou. Al
ons lede sê dankie dat jy Kwanalu altyd heelbo op jou agenda plaas.
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Verslag van die HUB
deur Sandy La Marque

Om COVID-19, die vloedwater in Umfolozi, die uitbraak van bek- en klouseer,
onteiening sonder vergoeding, die aanval op artikel 25 van die Grondwet en die
oproer wat ons provinsie op sy knieë gedwing het, die hoof te bied, is net enkele van
die uitdagings wat ons vanjaar in die gesig moes staar. 

Dit het egter aan ons bewys hoe sterk en vol deursettingsvermoë ons sektor is. Ons
lede het die uitdagings tegemoet gegaan en “sterker saam” daaruit gekom. Onder
Kwanalu se vaandel het ons lede oor geografiese grense, kommoditeitsbelange en
ander faktore heen verenig en Kwanalu het met een stem gepraat om sy waarde
dwarsdeur die land te laat weerklink om almal te laat hoor wat ons doen en
waarvoor ons staan. 

Grond- en landboukundige ontwikkeling 
Kommersiële beleid 
Natuurlike hulpbronne
Arbeids- en maatskaplike belegging 
Veiligheid en sekuriteit 
Beeld en menslike hulpbronne 

Behou integriteit – verseker dat jou optrede Kwanalu as geloofwaardig, relevant en geïntegreerd
voorstel
Wees sosiaal en moreel verantwoordelik  – stel ‘n voorbeeld 
Wees professioneel – maak seker dat ons progressief en op datum is (modern) 

Regdeur die jaar het Kwanalu se raad en advieskomitee sleutelaspekte tot voordeel van ons lede
aangespreek. In Desember 2020 het Kwanalu se raad ‘n belangrike stap vorentoe geneem om Kwanalu
se belangrikheid en dienslewering te beklemtoon. Dit het beteken dat Kwanalu meer fokus moes plaas
op sy werksaamhede soos drukuitoefening, voorspraak, kommunikasie, opvoeding, fasilitering,
onderhandeling, inligting en die kweek van vertroue en lojaliteit. Die benadering verseker dat ons saam
op ses sleutelgebiede fokus:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die stel beginsels wat as Kwanalu se riglyn dien, het ongetwyfeld verseker dat die organisasie as ‘n
sleutelrolspeler in die sektor erken word. Daarby is ons goed ingelig en ons deurdagte insette is gesog.

Wees ingelig – baseer werksaamhede op ‘n wetlike, ekonomiese en feitelik gesonde grondslag 

Met die stel beginsels as riglyn, het die organisasie stelselmatig die probleme wat deur lede onder ons
aandag gebring is, aangespreek. Ons het goed geluister en die beste benadering as oplossing gevind. 
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Kwanalu se strategiese fokus is om leiding oor landelike en landboukundige sake te verskaf, met die
klem op alle aspekte wat verband hou met ekonomiese volhoubaarheid, sekuriteit, risikobestuur,
landelike ontwikkeling en grondbesit. 

Daar is beduidende insette tot wetgewing gelewer. Die belangrikste hiervan is die proses wat verband
hou met die wysiging aan Suid-Afrika se grondwet en bepaald artikel 25 en die onteieningswet.
Verskeie dokumente verwys na en neem kennis van Kwanalu se insette. Kwanalu het veral groot klem
geplaas op die organisasie se standpunt oor eiendomsreg en het die mandaat soos aanvaar deur die
lede kategories gestel, naamlik dat Kwanalu nie van die regte, insluitend die eiendomsregte van sy
lede, sal afstand doen of daaroor sal onderhandel nie. Kwanalu se kongres bly die hoogste gesag en
mandate word deur lede vir lede gestel. 

As ‘n organisasie, maak ons seker dat ons deeglik ingelig is oor alle sake. Dit word gedoen deur talle
opnames onder lede, deur navorsing te doen en op ‘n gereelde basis met lede en sleutelrolspelers
gesprek te voer. 

Ons het ‘n strategiese posisie ingeneem deur die daarstelling van “lessenaars.” Elke lessenaar het
duidelike doelwitte en doelstellings. Vanjaar het die lessenaars hulle werksaamhede opgeskerp om te
verseker dat lede se belange op die hoogste vlakke aandag geniet. 

Kwanalu het sy werksaamhede uitgebrei en dit is aangenaam om die positiewe uitkoms daarvan te
sien deur ledegetalle, die vlak van betrokkenheid, reaksie op opnames en waardering vir die
kommunikasie wat plaasvind. 

Kwanalu se raad en veral die uitvoerende raad, het baie van hulle boerderytyd ingeboet om aandag te
skenk aan die belange van boere regdeur die provinsie. Die advieskomitee verskaf strategiese insette
en by elke vergadering word strategiese sleutelpunte bespreek. 

Ek maak graag van die geleentheid gebruik om Kwanalu se raad, die advieskomitee en die personeel te
bedank vir hulle onwrikbare toewyding en verbintenis tot KwaZulu-Natal se boere. Kwanalu word
sterker en is hier om te bly. Ons is een en SAAM KAN ONS!.
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Kwanalu sekuriteitslessenaar
deur Freddie Van Tonder

Dit is inderdaad ‘n voorreg en ‘n verantwoordelikheid om KWANALU se
sekuriteitslessenaar namens die Raad, sy lede en die boerderygemeenskappe te
bestuur om veiligheids- en sekuriteitsaangeleenthede aan te spreek en om
ondersteuning te bied en behulpsaam te wees met die betrokke wetgewing. Ons
doelwit is om ‘n professionele diens te lewer wat met Kwanalu verband hou. Ons
help ook graag om probleemsituasies te ontlont, met die betrokke staatsinstellings
en ander rolspelers saam te werk en konstruktiewe vergaderings daar te stel om
verwante sake doeltreffend te hanteer. 

Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om my waardering uit te spreek teenoor my
voorganger, Koos Marais. Tydens sy tydperk as die bestuurder van die sekuriteitslessenaar, het hy
uitstekende diens gelewer en is wyd onder lede, boere en boerderygemeenskappe in ons provinsie,
gerespekteer. Ek was bevoorreg om met verloop van jare met Koos saam te werk en te sien hoe hy
probleme aanspreek en probleme met lede, boere en hulle verenigings, oplos. Mag hy ‘n gesonde en
voorspoedige aftrede geniet.

Die COVID-19-pandemie het die afgelope jaar talle struikelblokke op ons weg gelê. Die pandemie is nie
kieskeurig nie en het ‘n groot impak gehad op dienslewering deur staatsinstellings as gevolg van
mense wat die siekte opgedoen het en baie wat weens die siekte oorlede is. Hofprosedures moes
gekanselleer word en sake moes vir lang tydperke uitgestel word. Staatsdepartemente moes van tyd
tot tyd sluit weens lede wat die virus opgedoen het en dit het tot ‘n verlies aan werksmag gelei. Die
maandelikse provinsiale landelike veiligheidsvergaderings, is om dieselfde rede gekanselleer. Die
forum is ‘n belangrike platform waar landelike veiligheidsake in die provinsie geopper en met senior
polisieoffisiere, verantwoordelik vir landelike veiligheid in hulle onderskeie gebiede, bespreek word.
Dit het kreatiewe denke meegebring en ‘n nuwe manier van kommunikasie in die vorm van virtuele
vergaderings, het ontstaan. Laasgenoemde is egter nie effektief nie en ook nie die ideaal nie. Die
probleme wat deur staatstrukture ondervind is, is dat dit nie die vermoë het om met boere in gesprek
te tree en hulle en die verenigings te help om belangrike sake op te los nie. Daarom is dit belangrik vir
individue en gemeenskappe om sake saam te benader ten behoewe van hulle burgers en die
gemeenskap in die geheel. Waar staatsinstellings misluk het met die uitvoering van die wet, het die
innoverende denke van gemeenskappe en hulle benadering tot die hantering van sake, ‘n belangrike
rol te speel in die soeke na werkbare oplossings. 

Kwanalu se sekuriteitslessenaar is bewus van die gaping wat in die landelike veiligheidsnetwerk
bestaan. Die Nasionale Landelike Veiligheidsplan is ‘n omvattende dokument wat landelike veiligheid
en veiligheidsverwante sake indringend bespreek. Hierdie kantoor het talle vergaderings met die SAPD
gehou waar die implementering van die plan op stasievlak bespreek is ooreenkomstig nasionale
instruksies. 
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Grondonteiening.
Grondhervorming.
Loongeskille.
Huurarbeiders\Grondbesetters.
Rondlopervee\skut van beeste.
Onwettige jag met honde.
Handel op plase.
Geen of swak veiligheidsmaatreëls.

Die veiligheidslessenaar sal steeds gesprek voer met alle rolspelers in hierdie verband om ‘n
doeltreffende implementering van die plan regdeur die provinsie te verseker. Die strategie wat gevolg
sal word, is om hoë-risikogebiede te identifiseer en te assesseer, asook faktore wat ‘n bedreiging vir
veiligheid en sekuriteit van ons lede of ‘n boerderygemeenskap inhou. Sodra sodanige analise voltooi
en die bedreiging geïdentifiseer is, sal lede verder ingelig word oor bepaalde wetgewing om sodoende
pro-aktiewe maatreëls daar te stel om hulle veiligheid en sekuriteit te bestuur. 

Die sinlose, skaamtelose en gewelddadige aanvalle op boere, hulle gesinne en plaaswerkers, hou ‘n
ernstige bedreiging in vir die veiligheid van alle boere en boerderygemeenskappe. Die
wysigingswetsontwerp op vuurwapens, wat die weglating van ŉ klousule oor selfverdediging voorstel,
is ‘n bron van groot kommer. Die voorgestelde wysiging is ‘n poging om wetsgehoorsame
landsburgers te ontwapen. Dit is van die uiterste belang dat ons boere wetlik in besit moet wees van ‘n
vuurwapen vir selfverdediging, ingevolge artikel 49 van die Strafproseswet (Wet 51 van 1977).
Moontlike risikofaktore vir ons veiligheid en sekuriteit.

Individuele veiligheid is van die uiterste belang. Ons moet groter samewerking met alle
belanghebbendes verseker. Verenigings moet poog om met alle belanghebbendes oor veiligheid en
sekuriteit saam te werk om almal verantwoordbaar te hou. Die doen-dit-self-manier om sake wat die
veiligheid bedreig, aan te spreek, kan in baie gevalle gewelddadigheid in die hand werk.
Ons kan nie die toekoms voorspel nie, maar ons boere is bekend vir hulle positiewe houding en dit is
die sleutel tot ons bestaan.

Ons moenie hoop verloor nie, want dit is hoop wat ons na die toekoms laat uitsien. Gaan van hoop na
geloof en geloof sal tot die waarheid lei.

Wees waaksaam en bly veilig.
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Kwanalu grondlessenaar
deur John Flanagan

Kwanalu se grondlessenaar, wat in Januarie 2020 tot stand gekom het, het 'n
onstuimige begin gehad, gegewe die nasionale en provinsiale kwessies wat die
afgelope 20 maande na vore getree het. Die koms van die COVID-19-pandemie, die
Onteieningswet, die Onteieningswetsontwerp en die instelling van die Kantoor van
die Spesiale Meester van eise deur huurarbeiders, alles gevolg deur die KZN-onrus,
het die lessenaar beslis baie besig gehou! Oor die algemeen het die reaksie op
beleid, prosesse en grondkwessies die afgelope jaar die kalklig oorheers met die
meer pro-aktiewe vennootskap en ontwikkelingsfokus van die lessenaar wat soms
ietwat verwaarloos is. Vrugbare reaksie het egter daaruit voortgevloei.

Bydraes ten opsigte van beleid oor die voorgestelde wysigings aan die grondwet, was afkomstig van
twee kante, naamlik diè van AgriSA, sowel as 'n individuele Kwanalu-voorlegging. ‘n Wye
verskeidenheid kwessies is geopper en oorweeg en is opgeneem in die parlementêre verslag oor
bydraes wat aan die ad hoc-komitee voorgelê is. Die proses en die opstel van die wysigings aan die
grondwet, sowel as bydraes tot die onteieningswetsontwerp, is steeds hangende en ons sal die
situasie fyn dophou.

Die daarstelling van die kantoor van die spesiale meester van huurarbeidervereistes, het baie belofte
vir lede van Kwanalu ingehou, veral diegene met grondbewoners wat eise op lede se eiendom ingestel
het, aangesien die kantoor die uitdagings met toekomsgerigte visie benader het. Die beperkings wat
voorgekom het, het steeds te make met die bestaande gebrek aan kapasiteit en die probleem sal in
die distriksgrondhervormingskantore besleg moet word. Hopelik sal die SMLT-kantoor, namate dit
groter kapasiteit kry en volledig funksioneer, 'n mate van aanspreeklikheid bied rondom die prosesse
wat tans die vordering beperk.

Die grondlessenaar het ‘n tree vorentoe gegee deur die fokus te plaas op winsgewendheid in die
landbou. In 2020 het talle opnames van boere se terugvoer hoë prioriteit geniet. Kwanalu het ‘n
digitale vennoot betrek vir die ontwikkeling van ‘n Kwanalu-selfoontoepassing om boere se
handelsvermoë te verbeter. Dit het ook met behulp van PUM, gratis dienste daargestel wat ‘n poel
internasionale spesialiskonsultante verteenwoordig het. Tot dusver het die PUM-vennootskap goeie
waarde opgelewer en dit sal na verwagting so voortgaan.
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Kwanalu Ontwikkelingslessenaar
deur Lindelwa Ndaba

COVID-19 het ‘n negatiewe impak gehad op die wyse waarop die
ontwikkelingslessenaar bestuur is, aangesien daar min kontak met boere was. Ons
moes weer oordink hoe om in aanraking met ons lede te bly en noodsaaklike
dienste aan hulle te verskaf. WhatsApp was veral ‘n handige hulpmiddel wat ons in
staat gestel het om kontak met ons lede te behou. Ons het ‘n WhatsApp-groep
gevorm waar interaksie tussen boere wat dieselfde soort ondernemings in dieselfde
distriksgebiede bedryf, aangemoedig is. Die idee het ontstaan om boerdery-
eweknieë te leer ken en sodat boere kan weet die ontwikkelingslessenaarbeampte
is slegs ‘n klik weg. Die deel van video’s, foto’s en plakkate sal gebruik word om
inligting te versprei.

Werkswinkels vir deelnemende landelike beoordeling (PRA) is gehou met boere in Muden, Nsuze,
Tugela Ferry en Estcourt aangaande vee-, graan- en groenteproduksie. Die werkswinkels wat aangebied
is, was daarop gemik om historiese inligting te vind oor hoe boere gewoonlik insette bestel het, hoe
hulle vir die markte geproduseer het  en laastens hoe hulle hul produkte by die mark besorg het. Ons
het ook gekyk na die uitdagings waarvoor hierdie boere in hulle produksielyne te staan kom en hoe 'n
vakbond soos Kwanalu sal kan help om dit te oorkom.

Die PRA-werkswinkels is gehou op grond van 'n vraelys vir ontwikkelingsbanke wat die lessenaar
gehelp het om boere se gemeenskaplike doelwitte te identifiseer en 'n aanduiding te gee van hoe
Kwanalu boere in staat kan stel om dienste te koppel wat hulle kan help om hul ondernemings te laat
groei deur koppeling aan kommoditeits- en sakevennote wat as lede van Kwanalu tasbare voordele sal
inhou.

'n Diensbundel is ontwikkel wat 'n tasbare diens lewer, terwyl vaardighede aan ons lede verbeter en
ontwikkel word. Vir die lessenaar om hierdie plan uit te voer, is ons opgewonde om die aanstelling van
Livelife aan te kondig, wat 'n toepassing ontwikkel het waar lede insette teen afslagpryse van ons
besigheids- en handelsvennote kan bestel. Die ontwikkelingslessenaar is nou besig met 'n
konsepbundelbekendstelling saam met die Livelife toepassing. Ons het uitgebreide onderhandelinge
met Vodacom gehad oor moontlike ondernemingsondersteuning en is nog steeds in gesprek met ons
vennote om 'n memorandum van verstandhouding daaroor voor te lê en te bekom.

Ondanks COVID-19, het ons daarin geslaag om boere in sewe uit elf distrikte te bereik naamlik, Harry
Gwala, Umzinyathi, Umzinyathi en Zululand, om maar net 'n paar te noem. Ons het die diensbundel
aan boere voorgehou en het te kampe gehad met uitdagings wat hulle in die gesig staar. Daarna het
ons het begin werk aan moontlike oplossings vir een van ons eerste proefgebiede in Makhathini in
hierdie gebiede, maar ons het gesukkel om by boere in te koop. Ons moes sit en dink oor 'n strategie
wat ons kan gebruik om hul aankope te bekom.
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Kwanalu Public Relations Desk
deur Cindy Kidger

Kwanalu-waarde toe te voeg aan huidige en potensiële lede, die regering, rolspelers in die bedryf
en die publiek.
Die waarde van georganiseerde landbou en die krag wat in getalle lê, oor te dra.
Die waarde van ledegeld te bewys deur te wys en tuis te bring wat Kwanalu vir lede (en potensiële
lede) beteken, met spesiale klem op die ROI vir lede.
Aan te toon wat Kwanalu op regeringsvlak doen deur homself as denkleier en as ‘n geloofwaardige
stem van die landbou in die provinsie daar te stel.
Die kollig te plaas op boere as die ruggraat van die SA ekonomie.

Die veldtog vir openbare betrekkinge is nou in sy sesde jaar, en die deurlopende volhoubaarheid
daarvan blyk duidelik uit die voortgesette groei en invloed van die sosiale en digitale mediaplatforms,
die vertroue en geloofwaardigheid wat in die tradisionele mediaruimte verkry is en die vordering van
die kommunikasierol van die lessenaar. 

Die doelstellings van die 2020/2021-veldtogte, was/is steeds om:

Die COVID-19 pandemie van die afgelope 18 maande en daarna die burgerlike onrus in Julie vanjaar,
het die kollig onafwendbaar op die landbou geplaas en meer bepaald op die onbetwisbare belangrike
rol wat ons boere in die ekonomie van Suid-Afrika speel. 

Die rol van die PR-lessenaar het gedurende die afgelope jaar die volgende areas vir die bevordering
van landbou en Kwanalu omvat en daarop gefokus.
Tradisionele media – kommunikasie met die media deur middel van persvrystellings en foto’s rakende
bedryfsake, oorwinnings deur Kwanalu en algemene PR vir boere, lede en Kwanalu, kommentaar op
sake van die dag, beantwoording van vrae deur die media en om Sandy behulpsaam te wees met
kommentaar en reaksie op sodanige vrae en navrae.
Radio/TV ~ onderhoudvoering oor aktuele sake, die opstel van onderhoude vir Sandy, PJ en ander
uitvoerende lede.

Sosiale media (Facebook/Instagram/Twitter) ~ gereelde, deurlopende boodskappe met plasings
gebaseer op die doelstellings van die 2020/2021-veldtog. Die bestuur en implementering van ‘n
doelgerigte advertensieveldtog op sosiale media om die platforms te laat groei met die doel om
persepsies in/oor die bedryf te verander en/of te bestuur.

Kitsboodskappe (WhatsApp) ~ bereik die boer "by sy/haar werkplek.” Hou lede op hoogte van
belangrike inligting, terwyl dit nie noodwendig by sy/haar lessenaar/per e -pos is nie.
Webwerf ~ bou die Kwanalu-webwerf as 'n geloofwaardige bron van alle nuus oor die landbousektor.
Die stuur van alle plasings op sosiale media, advertensies op sosiale media, nuusbriefartikels en
WhatsApp-boodskappe na die webwerf om Kwanalu se digitale voetspoor te vergroot.
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Nuusbriewe ~ gereelde inhoud met 'n balans tussen harde en sagte nuus oor aangeleenthede wat
alle lede raak, met die doel om 'n “gemeenskap” te bou en ‘n gevoel van behoort aan en trots te
kweek.

Webinars in plaas van persoonlike geleenthede, wat Sandy en grond-, sekuriteits- en
ontwikkelingslessenaars bystaan met die aanbied van digitale webinars/geleenthede.
Monitering en evaluering ~ die monitering, evaluering en verstaan van die reikwydte van alle
aktiwiteite van die PR-lessenaar. Een van die vele pluspunte van die digitale verskuiwing is dat alle
aktiwiteite gemoniteer kan word, wat aan ons 'n akkurate begrip van die ROI van die lessenaar se
aktiwiteite bied.

Die direkte waarde van media-artikels, onderhoude en TV- en radiouitsendings wat die afgelope jaar
behaal is, is R8 038 432,98 met 'n PR-waarde (die waarde wat die persepsie wat die artikels verkry) op
R24 115 298,94 te staan bring.
Daar was die afgelope jaar 126 koerant- en tydskrifartikels, 195 digitale media-artikels en 48 TV- en
radiouitsendings oor Kwanalu.

Kwanalu se Facebook blad het met 5 885 gegroei tot die huidige 41 000 vriende. Die Instagram-
bladsy, wat eers aan die begin van 2020 bekend gestel is, het met 538 gegroei en daar is tans 2 383
volgelinge. Die Twitter-blad het 323 volgelinge bygekry en staan tans op 1 700 volgelinge.

Digitale media “voetverkeer,” voortspruitend uit bogenoemde drie sosiale mediaplatforms, het gewys
dat daar 3 700 besoekers aan Kwanalu se webtuiste was gedurende die jaar, wat daarop dui dat 13
885 besoekers die webtuiste oopgemaak het en 1 081 op van die artikels op die webblad geklik het.

In Desember 2020 het ons WhatsApp heringestel as die kitsboodskapopsie in plaas van Telegram.
Daar is tans 1 924 lede op die WhatsApp-broadcast-groep. 278 boodskappe is aan lede gestuur en dit
het 8 862 klikke op die webblad tot gevolg gehad deur lede wat meer/verdere/bykomende artikels en
inligting wou bekom.
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KZN Katoenkwekersvereniging
deur Dreyer Senekal

Vorige seisoen - 2019/20
Die finale Suid-Afrikaanse katoenoes vir die 2019/20-produksietydperk, het net meer as 138 000 bale
opgelewer, ongeveer 37% minder as die vorige jaar. Die grootste rede vir die afname kan toegeskryf
word aan ongunstige weerstoestande wat vóór en ná planttyd voorgekom het, onvoldoende
beskikbaarheid van saad en interne uitdagings wat deur bepaalde meulens ondervind is en wat tot
laat betaling aan boere gelei het. Die verwagting was dat die afname van korte duur sou wees en dat
'n herstel aan die begin van die 2020/21-seisoen verwag kon word.
Die geraamde produksie vir die KwaZulu-Natalstreek was ongeveer 4 250 pluisbale. Dit is afkomstig
van 668 hektaar onder besproeiing en 600 hektaar wat op droëland geplant is. Die katoenproduksie
op kleiner hoewes in die streek, wat deur ongeveer 377 boere verbou word, verteenwoordig byna
0,6% van die totale geraamde nasionale oes vir hierdie seisoen. 

Huidige seisoen – 2020/21
Die nuutste voorspelling van die Suid-Afrikaanse katoenoes vir 2020/21 is 78 500 bale (met 43% j/j).
Die belangrikste redes vir die afname kan weereens toegeskryf word aan ongunstige
weersomstandighede wat vóór en ná planttyd geheers het, vertraagde toegang tot befondsing en
relatief hoër pryse vir mededingende gewasse. Laat betalings aan boere gedurende die vorige seisoen,
het ook 'n negatiewe uitwerking op vanjaar se aanplantings gehad. Daar word tans onverpoos gepoog
om die saak in die bemarkingseisoen 2021/22 aan te spreek. Dit sluit onder meer in die direkte
aankoop van katoen by die klein katoenboere deur mnr. Dreyer Senekal. Dit verseker onmiddellike
betaling aan die boere wanneer hulle lewer.

Die totale produksie vir die KwaZulu-Natalstreek word geraam op 3 152 pluisbale (wat ongeveer 4%
van die nasionale produksie uitmaak). Dit is afkomstig van 528 hektaar onder besproeiing en 150
hektaar wat op droëland geplant is. 

Ongeveer 105 boere het die streek se sowat 435 pluisbale geproduseer. Dit verteenwoordig ongeveer
36% van die totale kleinboerproduksie en ongeveer 0,6% van die totale geraamde nasionale
produksie. Die produksie is afkomstig van 40 hektaar onder besproeiing en 150 hektaar wat op
droëland geplant is. 

Tydens die seisoen, is twee navorsingsproewe in die Makhathinigebied uitgevoer, Een daarvan is
gedoen met behulp van 'n groeireguleerder en 'n ander met glifosfaatverdraagsaamheid. Uitslae is op
aanvraag beskikbaar. 
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Ter afsluiting
Kleinboerkatoenproduksie in Suid-Afrika het die afgelope dekade nie groei getoon nie en die
produksiekurwe het mettertyd afgeplat. Opbrengste bly laag weens die gebrek aan behoorlike
vaardighede en tydige toegang tot insette om winsgewend te bly. Die groter probleem bly toegang tot
finansiering. Totdat swart boere geregtig is op privaatgrond om as kollateraal vir produksielenings te
dien, bly dit 'n uitdaging. 
Katoen SA het 'n strategiese plan vir die kweek van katoen deur kleinkatoenboere goedgekeur, met die
doel om hulle sodanig te laat ontwikkel om teen 2026 20% tot die nasionale oes by te dra. Hierdie
mikpunt sal slegs bereik word deur middel van sterk vennootskappe met die private en openbare
sektore.
'n Fondsaansoek is ook by die SAB ingedien om finansiering te oorweeg vir opgraderings wat by die
Ubongwa katoenmeule benodig word en fondse vir sade in die 2021/22-seisoen.
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Macadamias Suid-Afrika (SAMAC)
deur Lizel Pretorius

SAMAC gaan van die beskouing uit om inspirerende en innoverende leierskap te bied aan 'n
allesomvattende en doelgerigte Suid-Afrikaanse Macadamia-bedryf, wat gedryf deur die krag van die
gemeenskap, gebaseer is op breë navorsing, markontwikkeling en die betrokkenheid van
belanghebbendes.

Hektaar beplant
Die jongste data oor boomverkope wat van kwekerye en produsente wat hulle eie bome kweek,
ontvang is, dui daarop dat die macadamia-bedryf met rasse skrede groei. In 2020 het die macadamia-
bedryf 5 351 nuwe hektaar beplant. As die getal bome wat sedert 1999 in Suid-Afrika verkoop is, in
berekening gebring word, is daar ongeveer 50 133 hektaar onder macadamianeutbome gevestig.

Produksie 
Die 2020-macadamia-oes in Suid-Afrika, was nie so belowend soos die 2019-oes nie. Die 2020-oes het
48 925 ton ongedopte macadamias opgelewer (gemeet teen 1.5% voginhoud). 
Die vermindering kan toegeskryf word aan klimaatsverandering en ook bepaalde ongunstige toestande
tydens bloeityd en in vroeë stadiums van neutontwikkeling, volwasse boorde, insekte en siektes.
 
Oesvoorspelling 2021
SAMAC se oesskattingsoname onder hanteerders en verwerkers vir die 2021-seisoen, voorspel 57 834
ton ongedopte neute (gemeet teen 1.5% voginhoud). Dit sal 19.4% hoër wees as met die oes in 2020.

Toekomsvooruitsigte
Navorsing bly steeks ‘n sleutelfokusgebied vir SAMAC om kwekers te help om hulle produktiwiteit te
vermeerder deur verliese wat met plae en siektes verband hou, te beperk en om hulle
bestuurspraktyke te verbeter met die oog op verhoogde oeste en beter gehalte. Wat besteding betref,
word SAMAC se navorsingsportefeulje eweredig versprei tussen gewasproduksie en gewasbeskerming.

SAMAC is ook besig met die ontwikkeling van 'n navorsingsprojek oor die boord van die toekoms, deur
te identifiseer hoe die toekomstige boorde moet lyk, wat nodig sal wees om dit te implementeer en dan
stelselmatig te begin om dit prakties in proefboorde te ontwikkel, te optimaliseer en te evalueer.
Hierdie projekte en boorde sal dien as broeikaste vir tegnologie en 'n platform bied waar produsente en
tegniese konsultante ongebaseerde gebiede saam kan ondersoek, leer en innoveer tot voordeel van die
hele bedryf.

SAMAC is, tesame met die Australian Macadamia Society, in die laaste fase om die World Macadamia
Organization (WMO) te stig. Singapoer is geïdentifiseer as die mees belastingdoeltreffende land waar
die WMO in Augustus 2021 opgeneem sal word. Ons eerste nie-oorspronklike veldtog is om die
verbruikersvraag te verhoog en dit vind gedurende November/Desember 2021 in China plaas. Die res
van die strategie vir die skep van aanvraag in ander segmente en markte, vind in 2022 en 2023 plaas.
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Bosbou Suid-Afrika
deur Francois Oberholzer, Bedryfsbestuurder, BSA

Dit was geen verrassing toe saaghoutverkope vir die sesde agtereenvolgende jaar ŉ daling getoon het
nie, hoofsaaklik as gevolg van die COVID-pandemie. In 2020 is ’n totale tonnemaat van 11 640 000 ton
aangeteken, 23.4% minder as waarvoor begroot is en 14.6% laer vir die jaar. Vergeleke met 2019, het
die verkope van saaghoutpale in die tydperk 2019-2020, die grootste afname getoon, toe dit met 24.5%
gedaal het. Kort op die hakke hiervan was saagblokke, waarvan die verkope met 17.1% afgeneem het
en pulphoutverkope wat met 13.2% gedaal het. Mynhout het in 2020 die kleinste afname van 11.5% in
verkope getoon. Wat genera betref, het wattelverkope die meeste gedaal met 22.2%,
bloekomhoutverkope met 15.5% en sagtehoutverkope met 11.5%. 

Toe COVID toeslaan, was BSA se insluiting in die PPGI, dwarsdeur 2020 van onskatbare waarde. Dit het
daartoe gelei dat die sektor as ’n noodsaaklike sektor verklaar is en dit het die voortsetting van
produksie tydens die grendeltydperk moontlik gemaak. Alhoewel die sektor as gevolg van die
pandemie en die gepaardgaande vlakke van inperking, verminderde produksie ervaar het, is die sektor
trots daarop dat geen werksgeleenthede verlore gegaan het nie. Die sektor het eintlik, deur middel van
die PPGI, ’n bykomende 3 000 werksgeleenthede geskep en R10,2 miljard belê.

Onderskryf deur die PPGI, het die Departement van Handel, Industrie en Mededinging (DTIC), in
samewerking met die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (DFFE),
sektorverteenwoordigers, georganiseerde arbeid en betrokke regeringsdepartemente en rolspelers,
begin met die ontwikkeling van ’n Sektor Meesterplan. Die Bosbousektor was een van die eerstes wat
die Meesterplan voltooi en aan die einde van 2020 deur die kabinet laat goedkeur het. Die president
het hierna verwys in sy toespraak by die gesamentlike sitting van die parlement en weer tydens die
3de Internasionale Beleggingskonferensie. Ons glo dat die Meesterplan nie slegs nog ’n ander “plan”
sal wees nie, maar saam met die Implementeringsplan en Moniterings- en Evalueringsraamwerk, sal lei
tot optrede deur middel van ’n riglyn aan die regering en die private sektor om die bosboubedryf saam
die toekoms in te neem.
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SA Rietkwekers 
deur Thomas Funke

SA Rietkwekers werk hard in die suikerbedryf en verteenwoordig die belange van alle
suikerrietprodusente op bedryfsvlak en in die regering. SA Rietkwekers het duisende kleinskaalse
produsente en honderde kommersiële produsente as lede van sy organisasie. 

Die belangrikste aktiwiteit van 2020 was die begin van die Meesterplan vir die suikerrietwaardeketting
en die deelname daaraan. Die Meesterplan is daarop gemik om die suikerbedryf uit die krisis te red,
en die benadering is om die krisis vanuit 'n kort- en langtermynperspektief te hanteer. Dit wissel van
die herstel van die plaaslike markaanvraag na SA suiker tot gewas- en produksdiversifikasie, sowel as
'n herstruktureringsproses in die bedryf. Tyd sal leer wat die Meesterplan vir die
suikerrietwaardeketting inhou, maar oor die algemeen is die organisasie positief oor die proses wat
gevolg word. 

Op grondvlak werk SA Rietkwekers aktief saam met Kwanalu om te verseker dat die verskillende
uitdagings en kwessies waarmee produsente te kampe het, vinnig en effektief hanteer word. Dit is
wydverspreid en uiters uiteenlopend van aard. Ons bedank Kwanalu vir die doeltreffende en
professionele manier waarop hulle elkeen van hierdie kwessies hanteer het.
 
SA Rietkwekers sal voortgaan om saam met Kwanalu te werk aan die verskillende kwessies en
uitdagings wat in die toekoms op ons pad mag kom. 
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KZN Pluimvee-instituut
deur Bryn Reese-Edwards

 Sluiting of tydelike sluiting van belangrike markte/kliënte (restaurante, spysenieringskettings)
 Ontwrigting van die standaard markdinamika ten opsigte van alle aspekte van die logistieke
waardeketting, wat gelei het tot onvoorspelbare vrystellingstye; dit is veral skadelik vir produkte
met 'n kort rakleeftyd, soos vars hoender.
 Ontwrigte vervoersiklusse na slagpale het daartoe gelei dat pluimvee op plase moes oorstaan, met
die gevolglike ekstra koste aan voerverbruik. Die vervoer van eiers van produsente na
verpakkingsaanlegte is ernstig ontwrig, net soos die vervoer van verpakte produkte na
eindgebruikers of kleinhandelkliënte. Dit alles het ekstra koste meegebring wat in baie gevalle deur
die produsent/verpakkingsagent gedra moes word.
 As “prysnemers” het baie produsente met 'n uiters hoë prysvlak te kampe gehad, aangesien
kleinhandelaars hul winsgewendheid gedurende hierdie onseker tyd probeer behou of verhoog
het.
 Dit het baie produsente genoop om hulle bedryfs- en kostestrukture noukeurig te evalueer ten
einde die doeltreffendste operasionele praktyke tot die hoogste vlak te voer.
 Sluitingsregulasies het gelei tot uiters uitdagende tye vir opleidingsverskaffers aan die bedryf,
aangesien tradisionele opleiding, soos van aangesig tot aangesig, soms onmoontlik geword het. Dit
het egter daartoe gelei dat 'n klein aantal aanbieders kreatief aanlynkursusse ontwikkel het wat
werkgewers en individue in staat gestel het om hierdie tyd te gebruik om 'n belegging in hul
opleidingstrategie te handhaaf. Dit bied toegang aan individue en groepe uit baie dele van Afrika
tot studiemateriaal en toonaangewende fasiliteerders.
 Die industrie het ondanks dit alles taamlik veerkragtig geblyk te wees en sal uit hierdie pandemie-
geïnspireerde scenario kleiner, maar sterker as voorheen, kan voortgaan. 

Soos met feitlik alle landbousektore, was die afgelope tydperk vir die pluimveebedryf uiters uitdagend.

COVID-19 en die gepaardgaande inperkings, plus 'n ongelooflike (soms verwarrende) reeks regulasies,
het 'n paar van die volgende gevolge gehad.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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 Natal en GO-Wolkwekersvereniging 
 deur Dr. A. Shephard

Die wolbedryf het die afgelope jaar geweldige vordering gemaak met die totstandkoming van die
Sustainable Cape Wools Standard. Hierdie standaard vir oudit word nou internasionaal erken en het
gelei tot vennootskappe met tekstiel- en klerevervaardigers in Europa.

Hierdie ouditstelsel wat kommersiële sowel as kommunale boere bedien, het ook tot 'n vennootskap
met Noorweë gelei. Hierdie vennootskappe sal verseker dat die uitvoer van wol kan voortgaan en dat
die pryse stabiel bly. Die uitvoer van wol het baie uitdagings, waaronder uitbrake van siektes soos bek-
en klouseer, inperkings wat die hou van veilings bemoeilik en verminderde dienslewering by ons
hawens. Gebeure in die afgelope jaar het daartoe gelei dat alle rolspelers in die bedryf nouer moes
saamwerk, byvoorbeeld boere deur die NWKV, makelaars, afslaers en kopers, alles om ons bedryf
vorentoe te laat beweeg. Die NWKV geniet ook tans verteenwoordiging op die Wool Value Chain Round
Table. Hierdie groep is deel van die regering se landboumeesterplan en is daarop gemik om
nywerhede te help met uitvoer en om toegang tot meer markte te kry en volume na bestaande markte
te verhoog.

Ons nasionale kongres het verlede week plaasgevind en Billy Van Zyl is as nuwe nasionale voorsitter
verkies, met HB van der Walt as vise-voorsitter. Die kongres, wat fisies sowel as virtueel aangebied is,
het gefokus op die implementering van die standaard vir ŉ volhoubare Cape Wools, kommersieel
sowel as in gemeenskaplike gebiede, bio-sekuriteit en siektebeheer en die versterking van die
samewerking tussen boere, makelaars en kopers. Dankie aan al ons lede vir u volgehoue
ondersteuning en die uitbreiding van ons bedryf.
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KZN Melkprodusenteorganisasie 
deur Luke Gibbs

Daar was 'n afname in melkproduksie in Suid -Afrika en KZN gedurende die afgelope kalenderjaar. Die
totale hoeveelheid rou melk wat vir Januarie tot Desember 2020 aangekoop is, was 3,427 miljard liter,
wat 0,16 % laer was as die ooreenstemmende tydperk in 2019. Die KZN MPO-inisiatief om lede aan te
moedig om 1% van hulle melkproduksie vir 'n maand te skenk, het 'n enorme uitwerking op
hongerverligting tydens die inperking gehad en het nie ongesiens verbygegaan nie.

’n Belangrike bydraende faktor tot die afname was die onsekerheid gedurende 2020 oor die impak van
COVID-19 op die vraag na rou melk en suiwelprodukte oor die algemeen. Boonop was
handelstoestande aan veral die insetkant moeilik, gegewe die impak van die inperking op die land. 
Namate die vraag na suiwelprodukte en die toekomstige ramings van die vraag na rou melk gedurende
die laaste helfte van 2020 hulle verskyning begin maak het, het opwaartse druk op die plaashekpryse
begin plaasvind. Dit het 'n geregverdigde stimulasie van melkproduksie tot gevolg gehad deur
prysstygings wat geleidelik gedurende die laat somer en die eerste deel van 2021 geïmplementeer is. 

Die onverwagte skerp stygings ten opsigte van die prys van mielies en soja in die tweede helfte van
2020, het ook 'n impak op produksie gehad, aangesien die koste-na-prys-verhouding van voer tot melk
geleidelik ongunstiger geword het. Hierdie situasie het voortgegaan en het die positiewe impak van die
styging in die prys van rou melk grootliks uitgewis.

Die neiging tot hoër produksie in die weidingsgebiede duur voort. Alhoewel KZN 'n goeie seisoen vir
melkproduksie beleef het, met reënval en temperature wat baie meer bevorderlik vir produksie was as
wat in die verlede ervaar is, het melkproduksie nie toegeneem soos verwag is nie. Nasionaal was die
kumulatiewe onverwerkte melkproduksie vir 2021 tot einde April 1 008 miljoen liter, wat 'n afname van
3,65% in vergelyking met 2020 en 2,88% minder as 2019 aandui. 

Die aantal melkprodusente in Suid-Afrika het gedurende die verslagtydperk van 1 164 tot         1 053
afgeneem. Dit verteenwoordig 'n afname in melkboere in Suid-Afrika van 111 of ongeveer 10%. Van die
oorblywende 1 053 produsente is 207 in KZN gevestig. Vanaf Oktober 2020 was KZN verantwoordelik
vir 27% van die totale melkproduksie in Suid-Afrika. Aan die positiewe kant, is dit opwindend dat die
verwerkingsvermoë in KZN steeds verbeter met Orange Grove wat amper in volle bedryf is en Clover se
uitbreiding in Durban.

KZN-melkboere staar steeds voortgesette strukturele uitdagings in die bedryf in die gesig en oor die
algemeen bly hulle steeds prysnemers. Regeringsbeheerde prysverhogings van elektrisiteit, lone,
brandstof en chemikalieë bly hoër as inflasie. Die beleidslandskap bly problematies vir
beleggersvertroue in boerderygeledere.
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Graan SA
deur Nico Vermaak

Monitering van insetkoste, gegewe internasionale bewegings en tendense.
Die verwydering van invoertariewe op insette.
Koördinering van internasionale en plaaslike navorsing om produksie te bevorder.
Versameling en verspreiding van markinligting om beter bemarkingsbesluite te neem.
Dit sluit in: ad hoc-verslae, daaglikse markverslae, die maak van video's, samewerking met die Buro
vir Voedsel en Landboubeleid (BFAP) en voorleggings op boeredae, asook konsultasie met die
regering rakende die regulerende omgewing om te verseker dat die plaaslike mark bevorder en
nuwe uitvoermarkte geskep word

Graan SA het baie tyd bestee aan die bevordering van die bedryf en om deursigtigheid in die hand te
werk deur:

Graan SA, in samewerking met die BFAP, vestig 'n plaaslike maatstafstelsel om doeltreffendheid te
verbeter, maar ook om meer akkuraat per hektaar te meet, vergeleke met internasionale standaarde.

Om prysmonitering verder uit te brei, het Graan SA die Universiteit van die Vrystaat genader om hom te
help om produsente te kontak om veral landbouchemiese pryse te behaal. Hierdie inligting sal bydra
om die insetmark nog meer deursigtig vir lede te maak.

Markte:
In die verslagperiode het die organisasie ook aansienlik baie tyd bestee om toegang tot die Chinese
mark te verkry om sojabone uit te voer. ’n Afvaardiging van die Chinese regering is na Suid-Afrika
gestuur om die nodige regulasies in werking te stel. Die konsepprotokol vir die uitvoer van sojabone na
China is voltooi en is gereed vir ondertekening.

Aangesien die invoer en verhandeling van koring 'n fokuspunt vir Graan SA bly, is verskeie gesprekke
gevoer met die betrokke staatsdepartemente oor die billike werking van die kwota-en tariefstelsels.
Groot probleme word veral ondervind met die implementeringsdatums.

Daar word aan die een kant veral baie tyd bestee om die huidige stelsel doeltreffender te laat werk en
om aan die ander kant 'n alternatiewe invoertariefstelsel voor te stel. Die voornemens vir die invoer en
uitvoer van koring is steeds 'n prioriteit en Graan SA bly betrokke by die
Koringforum sodat hierdie doelwitte binne die huidige stelsel bereik kan word. Dit geld ook vir
voornemens rakende die invoer en uitvoer van oliesade.

Graan SA was relatief baie betrokke by besprekings oor vryhandelsooreenkomste ten einde te verseker
dat plaaslike produksie beskerm word en dat die tarieflyne vir die uitvoer van ander nywerhede nie ten
koste van graan- en oliesade bevorder word nie. Plaaslike produksie en die beskerming hiervan bly 'n
belangrike fokusarea in 'n ekonomies volhoubare stelsel. Daar word ook hard gewerk om die plaaslike
produksie uit te brei om Suid-Afrika minder afhanklik van invoere te maak.
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Saadpryse het skerp gedaal.
Nuwe biotegnologie (Intacta en RR2) is vir registrasie ingedien.
Nuwe, aangepaste genetika is vir verskillende streke vrygestel.
Nuwe multinasionale saadmaatskappye het direk by Suid -Afrika betrokke geraak.

Die organisasie is ook direk betrokke by die regering se groeistrategie vir die pluimveebedryf. Dit sal 'n
groter vraag na plaaslike graan en oliesade skep.

Insette:
Volhoubare produksie bly 'n belangrike kwessie, en saad is 'n belangrike deel hiervan. Die eerste teel-
en tegnologieheffing vir sojabone is deur die South African Cultivar and Technology Agency (SACTA)
ingevorder en uitbetaal. Ons is tans in die tweede jaar van hierdie heffing. 

Die voordele van hierdie heffing wat reeds gesien kan word, sluit die volgende in:

Wat wintergraan betref, geld 'n teel- en tegnologieheffing al vier jaar vir koring en gars, en twee jaar vir
hawer. Sedert die heffing ingestel is, is ’n hele aantal nuwe kultivars reeds vrygestel. 

’n Aansoek vir 'n nuwe heffing is ingedien en dit is vir drie jaar goedgekeur, wat op 1 Oktober 2020
begin het. Die heffing vir koring, gars en hawer beloop R30/ton vir die eerste twee jaar en daarna
R32/ton vir die derde jaar.

Om seker te maak dat produsente die voordeel hiervan geniet, hou Graan SA die vordering noukeurig
dop.

Die bekostigbaarheid van insette vorm deel van volhoubaarheid. Graan SA het weer vanjaar
internasionale en plaaslike insette noukeurig dopgehou om seker te maak dat plaaslike produsente
mededingende pryse betaal.

Die moniteringsproses van die gehalte van kunsmis, is steeds aan die gang en dien as 'n manier om te
verseker dat produsente kry waarvoor hulle betaal. Elke produsent wat deelneem, ontvang ook 'n
persoonlike verslag oor hul spesifieke resultate. Resultate oor die afgelope drie jaar het getoon dat
hierdie projek beslis sy doel dien. In 2017 was die afwykings in getoetsde kunsmis 20%, in 2018 was dit
16% en in 2019 slegs 14%.

Vergaderings is gehou met al die sambreelorganisasies, insluitend die South African National Seed
Organization (SANSOR), die Fertilizer Association of South Africa (Fertasa), CropLife South Africa en die
South African Agricultural Machinery Association (SAAMA), aangaande samesprekings rakende die
insette, maar ook om die finansiële posisie van produsente te verduidelik.

Saadmaatskappye is ook individueel genader. Graan SA ondersteun verskeie produsente wat
probleme met insette ondervind het, hetsy met betrekking tot gehalte, of as gevolg van optrede wat tot
skade vir lede gelei het.
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Dieselkorting:
Behalwe vir probleme met oudits deur die Suid -Afrikaanse Inkomstediens (SAID) onder produsente,
het die dieselkortingstelsel vanjaar minder probleme veroorsaak.

Ten spyte van die hulp van Graan SA, ondervind baie produsente egter steeds elke maand probleme
daarmee. Lede word in appèlprosesse bygestaan waar die SAID oudits verwerp het op grond van
subjektiewe interpretasies van logboekinskrywings.

Die organisasie het ook baie tyd daaraan bestee om kommentaar te lewer op die nuwe voorgestelde
dieselkortingstelsel. Dit is opgeneem in die kommentaar van Agri SA en is middel Maart 2020 aan die
SAID en die tesourie gestuur. Die SAID het terugvoer gegee wat hulle ontvang het en die kommentaar
oorweeg. As gevolg van die inperking, het werkswinkels wat die SAID en die tesourie met rolspelers
wou reël, nie gedurende die verslagtydperk plaasgevind nie.

Waardeketting:
Graan SA ondersoek tans die waardekettings van verskeie gewasse om hierdie bedrywe te help groei.
Goeie samewerking en resultate kan hier gesien word. Dit sluit die sojaboon-, sorghum-, gemaalde
neut-, hawer- en lupienbedryf in.
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KZN Rooivleisprodusenteorganisasie
deur Angus Williamson 

Die afgelope jaar was een van die grootste uitdagings vir die rooivleisprodusent, maar ons het goeie
reën gekry en goeie pryse behaal. Dit alles dui op ‘n positiewe jaar wat voorlê. Speenkalfpryse vir sowel
bees- as lamsvleis bly sterk, met boere wat ongeveer R900 meer per speenkalf en ongeveer R200 meer
per speenlam behaal. Alhoewel die mielieprys effens gestyg het, wat gewoonlik 'n daling in die
speenkalfprys beteken, bly pryse stewig. COVID bly by ons saam met sy uitdagings, maar het moontlik
die algehele verbruik van rooivleis bevorder, aangesien meer verbruikers die waarde van rooivleis wat
tuis gekook word, besef het, teenoor dit wat hulle in restaurante sou uiteet. 

Veediefstal: 
Alhoewel statistieke dui op 'n afname in veediefstalsake, het die aantal vee oor die algemeen
toegeneem, wat 'n duidelike aanduiding is dat daar sindikate betrokke is en dat dit nie net ŉ geval van
slag vir die pot is nie. Daar is steeds talle gevalle wat glad nie aangemeld word nie en dit beïnvloed die
ware feite en lei daartoe dat valse feite voorgelê word en veroorsaak dat minder steun op grondvlak
verleen word. In hierdie verband is dit noodsaaklik dat ALLE gevalle aangemeld word. Freddie van
Tonder se pogings is prysenswaardig aangesien produsente op alle vlakke waardeer wat hy doen om
veediefstal te bekamp.
 
Veediefstalondersteuningsprojek. 
KZN RPO het aan die produsente teruggegee (deur middel van goedgekeurde
Boereverenigings/Verkooppunte) deur 'n groot bedrag vir veediefstalverwante projekte te skenk. In die
meeste gevalle is dit gebruik vir die koste, installering of die instandhouding van kameranetwerke op
verskillende gebiede. 

Bio-Sekuriteit en Opspoorbaarheid: 
Dit bly 'n prioriteit vir KZN RPO. Voortgesette vergaderings met APAC en alle rolspelers van kommunale
en kommersiële produsente tot veilingsondernemings, word gehou en werp vrugte af. Alhoewel
verandering nie altyd lekker is nie, is dit tog onvermydelik en as ons ons uitvoervoetspoor wil vergroot
en veediefstal wil verminder, moet ons die maatreëls wat daargestel word, omarm. 

Dieregesondheid: 
Bek -en -klouseer het weer sy lelike kop in KZN uitgesteek en daarom is regeringsingryping nodig om
die voorkoms daarvan te verminder of heeltemal uit te roei. Dit is noodsaaklik dat die beweging van vee
beter beheer en gemonitor moet word. Die KZN Dieregesondheidsforum is steeds goed verteenwoordig
op alle vlakke en dien as waghond vir siektes in die provinsie. Dit is uiters belangrik dat produsente se
vee behoorlik ingeënt word teen vir alle siektes soos brucellose, miltsiekte en ander
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Daar word aanbeveel dat produsente betyds hulle diere teen slenkdalkoors inent, aangesien dit na
verwagting in die lente 'n probleem sal wees. Die beweging van buffels het ongelukkig 'n uitdaging vir
sekere produsente geword, al is die nodige permitte uitgereik. Daar word gevrees dat Corridor-siekte in
die afsienbare toekoms sal voorkom, met verwoestende gevolge.

Subsidie Trich-toetsing:
In 2020 is altesaam 1 566 bulle getoets deur eisers van die KZN RPO-subsidie.

Kommunikasie:  
Die Rooivleis-tydskrif is nou digitaal. Die WhatsApp-groepkommunikasie is goed ontvang en is 'n
vinnige en maklike manier om inligting aan alle betrokkenes in die bedryf oor te dra.
As gevolg van die COVID-pandemie, is ons streeksvergaderings in 2021, weer eens op ys geplaas en is
die Royal Skou vanjaar weer gekanselleer.
 
Daar word inderdaad gehoop dat hierdie twee geleenthede volgende jaar 'n welkome terugkeer sal
maak.

Ter afsluiting wil ons, as die spreekbuisorganisasie van die rooivleisbedryf, elke produsent bedank vir
hul gewaardeerde ondersteuning, asook om voort te gaan met die produksie van 'n produk waarop
ons baie trots kan wees. 
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