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NUUS

NOORDOOS-KAAP

REËNMETERS EERSTE KEER
IN SEWE JAAR VOL
BOERE in die noordelike dele
van die Oos-Kaapmeen vanjaar
kan die eerste goeie reënjaar in
bykans sewe jaar wees ná goeie
reëndie afgelope somer.
Volgens mnr. Roelf Koen,

voorsitter van die distrikslands-
bou-unie Burgersdorp, het die
streek veral van Januarie tot ein-
deMei vanjaar goeie reën gehad.
“Ons veld is mooi en die bos-

sieveld is groen. Ek dink daar is
genoeg vog in die grond dat die
bossies weer sal bot. Vanjaar is
’n heeltemal ander reënvaljaar

as verlede jaar.”
Koen sê sedert 2012 het die

streek ondergemiddelde reënval
gehad.Dit was veral te sien in die
grondwatervlakke.

OPGEDROOG
Mnr. Francois du Toit, voorsit-
ter vandieRooivleisprodusente-
organisasie in die Oos-Kaap,
boer tussen Burgersdorp en
Venterstad.Hy sê op sy plaas het
altesaam vyf boorgate in dié tyd
opgedroog. Drie van hulle toon
al herstel sedert goeie reën dié

somer geval het.
Du Toit het sedert die begin

van die jaar omtrent 470 mm
reën op sy plaas gemeet. Hy het
verlede jaar altesaam344mmge-
meet en net 290mm in 2016.Hy
sê die verspreiding van die reën
deurdie jaarmoet egterook inag
geneemword.
Hy sê die versoeking is groot

om diere in die veld in te jaag.
Boeremoetegterhulhulpbronne
beskerm omdat die veld nog nie

Koen sê indien daar reën ty-

dens die vroegsomer val, sal dit
’n goeie jaar vir boerewees.
“Die voorspelling is dat dit so

sal wees. Die kans is daar dat dit
nie sal gebeur nie, maar ons bly
optimisties.”
Mnr. Izak Jacobs, voorsitter

van die Knapdaar-boerevereni-
ging, wat deel is van die distriks-
landbou-unieBurgersdorp,meen
daar het genoeg reën geval om
boere deur die droëwinter te dra
tot in die volgende somer. “Toe
ditbeginkoudwordhet,wasdaar
genoeg vog in die grond.”
Hy sê daar groei baie bossies

in die streek. Hy meen daar is
genoeg grondvog vir hulle om
voldoende uit te groei en goeie
weiveld te verskaf.
Hy sê een van die gevolge van

diedroogte isdatmeerjarigegras-
segevrekhetendaar tansnounet
eenjarige grasse, soos steekgras,
is. Dit het ’n nadelige uitwerking
op wolpryse omdat die saadin-
houd indiewol bynadrie tot vier
keer meer is as met meerjarige
grasse. —FREDALETTEUYS

NASPEURBAARHEID

WAGYU’SMAAK
GESKIEDENIS
WAGYU SUID-AFRIKA het die
voortou geneem met die instel-
ling van ’n gevorderde naspeur-
baarheidstelsel as deel van sy
GesertifiseerdeWagyubeesvleis-
program (GWB), wat verlede
week op inligtingsdae in Preto-
ria, Bloemfontein en die Paarl
bekend gestel is.
Dr. Fanie Steyn, voorsitter

van Wagyu SA, sê ’n stelsel van
volle naspeurbaarheid is een
van die unieke eienskappe van
die GWB-stelsel. Dit word on-
der meer ondersteun deur die
gebruik van peutervrye elek-
troniese oorplaatjies (foto) wat
DNS-monsters van die geregi-
streerde beeste bevat.
Die Suid-Afrikaanse Vleis-

SKOUE

Kaap onthaal
die wynwêreld
DIE wynbedryf sit van 12 tot
14 September sy beste voetjie
voor vir CapeWine, die grootste
internasionalehandelskouvirdie
Suid-Afrikaansewynbedryf.
CapeWine word elke drie jaar

by die Kaapstadse Internasiona-
le Konvensiesentrum gehou. Die
vorige skou het 1 900 besoekers
uit 58 lande gelok – sowat 27%
meer as tydens die vorige skou.
Vanjaar sal 352Suid-Afrikaan-

se wynprodusente hul wyne ver-
toon.Onderdie sprekers ismnre.
Rick Tigner van Jackson Family
Wines in Kalifornië, Amerika,
Charles Back van Fairview en
Raymond Ndlovu van Black
Elephant Vintners.
Besoek die webwerf www.

capewine2018.com vir inlig-
ting oor die sprekers en proeë.

—LUCILLEBOTHA

‘nPlaasdamopmnr.PietLubbe
vanBurgersdorpseplaas.
FOTO: FREDALETTEUYS
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kundige konsultant van Austra-
lië, sê die vraag na Wagyuvleis
is aan die toeneem in Amerika,

Daar is genoeg ruimte vir die uit-
breiding van Wagyuboerdery in
Suid-Afrika.Moenie dié geleent-
heid verbrou nie.”

— JOHANNORVAL
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