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Vakansiefoto kompetisiewenner
B

aie geluk aan die wenner, Ella
Hendriks, wat wegstap met die prys
vir die vakansiefoto kompetisie.
In die tweede plek is Nicoleen Botes en
Cemon Snyman het in die derdeplek geëindig. Baie dankie aan die deelnemers. Ella
stap weg met 'n 300 x 400 mm gedrukte
canvas. Baie dankie aan die Heilbron Herald

Office National vir die borg van hierdie prys.
Hou gerus die koerant en Heilbron Herald
Facebook-blad dop vir komende kompetisies.
Skryf sommer vroeg in en moedig jou vriende
en familie aan om tot op die laaste minute vir
jou te stem! Op die foto vl: Hester, Christine
en Isabella Hendriks vol opgewondenheid net
voor hulle dam toe is vir die nuwejaar.

HEILBRON HERALD NOU BESKIKBAAR OP ISSUU

Heilbron Herald kan nou maklik gelees word deur Issuu op jou foon af te laai.
Jy kan enige plek, enige tyd toegang kry tot die plaaslike koerant.
Iphone gebruikers kan op die Appstore gaan soek vir Issuu en dit aflaai, waar Android
gebruikers dit op die Playstore kan aflaai. Volg slegs die stappe om in te teken en jy is
gereed om die koerant te kan lees. As die program op jou foon oopgemaak is, kan jy
die Heilbron Herald by die soek opsie intik en hy sal op die skerm verskyn.
Die koerant sal weekliks op Issuu beskikbaar wees.

Wees op die uitkyk vir
herfskommandowurm

Foto verskaf deur Syngenta
Die kommandowurm is eintlik 'n motsoort van Afrika.
Die ruspes word in twee morfologies onderskeibare
vorme aangetref. Die skoolvormende tipe is swart met
geel strepe of 'n alleenlopende vorm wat bruin of groen
is.

G

raan SA het 'n waarskuwing uitgereik
om op die uitkyk te wees vir die
herfskommandowurm.
Dit is uiters belangrik dat boere begin uitkyk vir die kleiner larwes sodat bekampingsmaatreëls betyds toegepas kan word.
Volgens die verklaring wat uitgereik is sal
die buitelandse indringer sy lewensiklus
herhaal so lank as wat daar genoeg kos
beskikbaar is en dit nie te koud is nie.
Dit lui dat dit noodsaaklik is dat somergraanprodusente verslae maandeliks of selfs
weekliks moet deurstuur sodat daar aangedui
kan word watter plaagdoders gebruik kan
word.
Plaagdoders kan dalk nie doeltreffend wees
as die larwes groter as 'n 10 sent muntstuk is
nie.

