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 Dr Pieter Vervoort 
was die Riemland 
Rooivleis studie-
groep se spreker 
verlede Dinsdag op 
Heilbron. Sowat 50 
veeboere van Heil-
bron en naburige 
dorpe het geluister  
na sy praaitjie wat 
gehandel oor die 
naspeurbaarheid in die Rooivleisbedryf. Hy 
het ook die probleem van bek-en-klouseer 
aangeraak. 

Dr Vervoort noem dat hy die Nasionale 
Dieregesondheidsforum bedryf as sy passie. 
Die totale begroting beloop minder as R1m 
per jaar. Hy het voorheen vir 30 jaar 
hoofsaaklik in die varkboerdery-omgewing 
gewerk. Die varkboere het min staats-
ondersteuning gekry en dit het varkboere 
geleer om op hulself staat te maak. Ten spyte 

hiervan, is die RSA varkboere uiters 
suksesvol. Bio-sekuriteit is ongelooflik 
belangrik vir dié bedryf en besoekers aan 
plase moet stort, 'n oorpak en skoene kry om 
in die hokke te dra en weer stort wanneer 
hulle die plaas verlaat.

 Die onlangse uitbraak van bek-en-
klouseer in Limpopo wys daarop dat die 
siekte nie beheer word nie en dat die politici 
nie verantwoordelik gehou word nie. Die 
georganiseerde landbou-organisasies moet 
met die minister van Landbou praat. Ons is 
tans in die bevoorregte posisie dat beide die 
President en die minister van Landbou, 
landbouers goedgesind is.

 As ons na die feite oor landbou in die 
RSA kyk, kan ons die volgende sien:

 • Diereproduksie is die grootste sektor in 
Landbou

• Die meeste areas (~80%) in die RSA is 
slegs vir diereproduksie geskik

Vat hande vir Naspeurbaarheid
• Veeartseny dienste is krities om die 

gesondheidstatus te handhaaf

Wat behoort ons te doen?
 • Harmoniseer alle produsente en skep 

markte
• Ons moet leer om saam te werk – 

kommersiële en kommunale boere het 
dieselfde behoeftes

• Kry die waardeketting om saam te werk
• Konsentreer op ooreenkomste, nie op 

verskille nie 
• Bou voort op wat ons het, moenie 

vernietig wat daar is om ’n nuwe stelsel te 
bou nie

 Socrates (Griekse wysgeer) het die 
volgende gesê:

 The secret to change is to focus all of your 
energy, not on fighting the old, but building 
the future

 Wat moet ons saam doen?
 • Skep ’n ondersteunende omgewing vir 

boere
• Verbeter winsgewendheid 
• Verbeter dieregesondheid deur die uitroei 
en beheer van siektes, vinnige reaksie op 

uitbrake, asook rapportering en monitor van  
siektes

• Verbeter voedselveiligheid (“Farm-to-
Fork”)

• Verbeter dierewelsynstandaarde
• Skep waarde vir kommersiële diere
• Rekords van plaasbestuur, diere en 

werksaamhede is noodsaaklik om jou 
boerdery te bestuur

 Naspeurbaarheid
 Sonder Naspeurbaarheid in die 

Rooivleisbedryf, is die boere se diere 
eenvoudig minder werd.

 Individuele lewendehawe Identifikasie 
(LITSA – livestock Identification) is 
noodsaaklik vir die volgene redes:

• Vir beheer van siektes

• Beheer bewegingsrisiko 
• Teken transaksies aan 
• Beheerde slagtings met hulp van vleis-

inspekteurs van DAFF
• Naspeurbaarheid van vleisproduksie tot 

by verbruiker is 'n voorvereiste vir verbruiker 
en uitvoere

• Ontsluit ware lewendehawe-waarde, 
want naspeurbaarheid verhoog waarde

• Ons kan so die sowat 6 miljoen beeste in 
kommunale areas in RSA monitor

• Oorplaatjies verhoog produksie met 10%
• Beheer alle onwettige invoer van diere

 Naspeurbaarheid het tot gevolg:
 • Vertroue tussen boer en verbruiker skep 

'n mark vir slagdiere
• Vertroue tussen boere skep 'n mark vir 

teeldiere
• 70% van diere is nie geϊdentifiseer nie – 

en dit bemoeilik die opspoor van diere
• Implementering van naspeurbaarheid 

gee geleentheid om beter pryse te beding
• Dit maak uitvoer van vleis makliker en 

dus kan beter pryse behaal word.

 Hoe sou die studiegroep en Heilbron-
distrik naspeurbaarheid vorentoe kan 
neem?

 • Weet hoeveel diere is beskikbaar in die 
studiegroep-poel

• Registreer die diere
• Bevestig en verifieer die BM-status 

(besmetlike misgeboorte) asook tuberkulose-
status

• Ent alle verse (4-8 maande) met 
Onderstepoort S19-entstof (tans, gebaseer 
op S19-entstofverkope, word slegs 17% 
verse geënt). Ouer diere kan met RB51 
gespuit word.

• Moedig bure aan om dieselfde te doen, 
dit kan sodoende die distrik kry om eers te 
ent en daarna te toets vir siektes (BM en 
tuberkulose).

Kersmark 29 & 30 
November 2019

Dis weer daardie tyd van die jaar wat almal inspring en huis skoonmaak. Items word uitgegooi 
- soms nog splinternuut. Nou waarom dan nie 'n paar rand daaruit maak nie? Moet dit nie op 

die ashoop gooi nie. Kry 'n tafel by ons Kersmark en kom verkoop daardie wit oilfante van jou. 
Dit kan dalk 'n vakansieprojek vir jou verveelde kinders wees. Laat hulle help skoonmaak en 

wat hulle op die Kersmark verkoop, kan hulle geld wees om Kersgeskenkies mee te koop.

"Spring clean" daardie huis en motorhuis

Ken jy iemand of weet jy van iemand wat oulike handgemaakte produkte 
het om te verkoop? Whatsapp asb hulle telefoonnommer vir 
Magda van der Merwe by 083 624 9448 – sy sal hulle kontak.

Waar is die 
Kersmark?

Die kersmark gaan in die tuin 
van NG Kerk Heilbron-Suid 
wees. Daar is ook beperkte 

ruimte vir uitstallers 
in die kerksaal.

KLEINKOEKIES
Ons kerk gaan kleinkoekies by die Kersmark verkoop. 
Ons vra asb of daar flukse dames is wat sal kom help 
bak en brou. Of as jy asseblief 'n kilogram of twee se 

koekies wil skenk, sal ons baie dankbaar wees.

TAFELS EN STOELE TE HUUR
Nie lus om tafels en stoele aan te ry nie? Uitstallers kan 

tafels en stoele huur by die kerk vir hulle stalletjie. ’n 
Tafel kan gehuur word teen R20 en 'n stoel teen R10.

KERSINKOPIES
Al het jy self niks om te verkoop nie, gaan hierdie die 
ideale geleentheid wees om jou kersinkopies te kom 
doen. Daar gaan iets wees vir elke lid van die gesin – 

selfs vir die hond en die kat.

DEMONSTRASIES
Kom maak saam kersgeskenkies vir jou vriendinne en 
vriende.  Jolande gaan jou leer om jou eie kerskoekies 
met glans versiersuiker te versier.  Elza gaan jou leer  

om ’n macramé-sleutelhouer te maak.

UITSTALLERS
Mens soek altyd ’n geleentheid om van daardie 

handgemaakte artikels ontslae te raak. Kom huur ’n 
stalletjie by die Kersmark en verkoop daardie 

tuisgemaakte seep/bedsokkies/kerse/poprokkies ens. 
Indien jy nie genoeg artikels het om jou eie stalletjie  

te hê nie, kan jy onder die enkel-artikels verkoop 
by die kerk se stalletjie.  

Die kerk neem 10% van die koopprys. 
Enkel-verkopings: Dawn Wessels - 082 487 1162

Gesoek
Iemand wat uit die goedheid van sy hart vir 
ons tydens die twee dae kan musiek maak.

WIE KONTAK EK?
Die skenk van kleinkoekies of help bak: 

Wilmien Naudé - 066 231 5313

KOSTE VAN 'N STALLETJIE
 - R100 vir ’n staanplek 

in die tuin of R200 vir 'n 
 staanplek in die kerksaal.

Woensdag, 13 November 2019, het 
Heilbron Huis- en Tuinbouklub 
hulle jaarlikse Kersafsluiting gehou 

by Leeuwpoort Venue. 
Henk Terblanche was die spreker vir die dag 

en het die dames ingelig oor 'n paar peste en 
plae. Hy bekleë die insektekunde-portefeulje 
van 'n Japanese firma, waar hy ook betrokke 
was by die malaria-beheer in Afrika, die 
beheer van muggies in die Oranjerivier- 
omgewing, die help met die sprinkaanbeheer 
in die Karoo, landbou-chemie en ook 
snywurms wat 'n groot probleem is tydens 
droogte. Hy het 'n paar plantsiektes met die 
tuinboulede gedeel en raad gegee daaroor. 

• Anthracnose is wanneer daar bruin en 
geel kolle op die blare – daarvoor kan mens 
Verikop spuit.

• Swart-vlek is 'n groot probleem in die 
sitrusbedryf maar kom ook voor by rosebome. 
Verwyder roosblare wat op die grond lê met 
swart vlekke op, anders word die swartvlek na 
die volgende jaar oorgedra. Spuit Funginex 
om swart-vlek te beheer.

• Verwelksiektes. Dit is wanneer jy besig is 
om saad te kiem en die volgende dag is daar 
niks of dit lê pap. Verikop bevat koper en is 'n 
goeie swam en bakteriese middel wat 'n wye 
spektrum bevat om verwelksiektes te voorkom.

• Roes is lief vir die grasagtige plante en 
gee bruin kolletjies op blare - Funginest kan 
gespuit word. Gifstowwe moet egter 
afgewissel word anders word luise bestand 
daarteen.

Henk vertel ook van bekende peste soos 
nagmotte, waarvan daar 1700 verskillende 
spesies in Afrika voorkom. Dit sluit in die 
bolwurm, komandowurm, stronkboorders en 
snywurms – almal vorm deel van dieselfde 
familie. Hulle word nie uitgeken aan die wurm 
nie maar aan die mot. 85% van diere is insekte 
waarvan 1.5 miljoen al beskryf is. Ses spesies 
per dag verdwyn as gevolg van woude wat 
uitgewis word, min reën en ander faktore. Die 
mens self is verantwoordelik vir hierdie 
uitwissing maar met vandag se moderne 
chemie is dit baie veilig en word gifstowwe 
vinnig afgebreek. Moderne gifstowwe is nie 'n 
oorsaak van uitwissing nie. Ander intressante 
feite wat hy gedeel het gaan oor huisvlieë. Die 

Op die foto voor: Marlize Swart, Surene Strydom (spreker), Cemon Snyman (spreker), Wilna Weilbach, Ina Lombard 
(uittredende bestuurslid) en Gerda Pieters. Agter: Carol Snyman (uittredende bestuurlid), Henk Terblanche 
(spreker), Georgina Weiss, Sannetjie Lombard (nuut-verkose bestuurslid) en Pia Pienaar (nuut-verkose bestuurslid 
– afwesig).

Peste en plae in en om jou tuin
nageslag van 1 vlieg sal teoreties in 6 
maande 5 598 720 000 000 wees. Omdat 
winde so sterk waai by Marion-eiland, was 
daar vlieë met kleiner vlerkies. Dié met 
kleiner vlerkies het nie weggewaai in die see 
in nie, maar die met groot vlerke is weg en 
kon dus nie aanteel nie. Die vlieë met 
kleiner vlerke het onder mekaar ingeteel 
totdat die met die kleinste vlerkies oorleef 
het en daarom sit Marion-eiland vandag met 
vlieë sonder vlerke. Die gaste is verder 
vermaak deur Surene Strydom en Cemon 
Snyman wat van Luha se vooraad gebuik 
het om te demonstreer hoe 'n kerstafel gedek 
kan word met gewone huisware. Maak 
gebruik van items met naastenby dieselfde 
kleure en dek 'n tafel rondom dit. Plastiese 
blomme is baie gewild, oulik en hou lank. 
Shweshwe lap, wat vir tradisionele Suid-
Afrikaanse klere gebruik word,  is die 
“in-ding” om mee te dek. 

Sit klein fotoraampies met foto’s van 
familielede voor elke gas. Gee 'n persoonlike 
geskenke vir gaste: soos vir iemand wat hou 
van lees – gee 'n opgerolde tydskrif. 
Weggooibare plekmatjies is ook baie gewild 
en kan gelamineer word indien jy dit oor en 
oor wil gebruik. Gerbuik die origes 
plekmatjies om geskenkies toe te draai as 
versiering op die tafel. 'n Glas koepel werk 
ideaal as jy hom omkeer en vol kersboomballe 
pak. Na 'n heerlike, intressante oggend is die 
dames bederf met 'n heerlike ete. Die nuwe 
bestuur vir 2020 is aangekondig en alle 
voorspoed word hul toegewens vir die 
termyn wat voorlê.

Huis- en Tuinbouklub se jaarlikse Kersafsluiting

Tradisionele kerstafel.

Dr Pieter Vervoort


