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Suid-Afrikaanse Brouerye (SAB) is waar SABMiller, die 
naasgrootste brouery in die wêreld, sy ontstaan gehad 

het. Ná bierbroubedrywighede van meer as honderd jaar 
in Suid-Afrika lê die maatskappy se wortels diep in die 
grond en mense van hierdie land. Ons beskou Suid-Afrika 
nie net as ’n mark nie. Vir ons is dit die huis.
 
’n Brouersmeester sal jou vertel dat ’n bier net so goed 
is soos die gehalte van die grondstowwe en water wat in 
die brouproses gebruik word. SAB het ’n trotse tradisie 
van samewerking met plaaslike boere om te verseker 
hops en gars van gehalte word in ons bier gebruik. Hierdie 
verhouding berus op ons verbintenis tot volhoubare 
ontwikkeling.
 
Ons weet die sukses van ons onderneming hang grootliks 
af van ons vermoë om meer waarde aan ons mede-Suid-
Afrikaners te lewer, veral Suid-Afrikaanse verbruikers, 
kleinhandelaars en die gemeenskap. Ons weet dit sal net 
moontlik wees om ons volhoubaarheidsdoelwitte te bereik 
deur nouer met ons boere, verspreiders, kleinhandelaars 
en kliënte saam te werk.
 
Waar SAB nog altyd ’n leier was ten opsigte van wêreldklas-
bierbrouery, toon ons ook toenemend verantwoordelikheid 
in ons verskaffingskettings, veral wat betref kommer oor 
klimaatsverandering en biodiversiteit. Ons is deeglik bewus 
van die dreigende gevaar van voedsel- en watersekuriteit 
en doen pro-aktiewe stappe om die beskikbaarheid 
te verseker van hulpbronne wat ons benodig om in die 
komende dekades bier van gehalte te brou. Ons weet ook 
dat ons dit net kan regkry met behulp van vennootskappe 
en gereelde gesprekke met al ons belanghebbendes.
 
SAB het een van die grootste verskaffingskettings in die 
land en sien dus daarin die moontlikheid om hierdie invloed 
ten goede aan te wend. Die maatskappy koop sowat 85% 
van die landbou rou materiaal van plaaslike boere aan. 
Die byna 500,000 ton gars, hops, mielies en suiker (vir 
ons bottelaryfiliaal ABI) wat ons jaarliks aankoop, lewer ’n 
groot bydrae tot die verskaffing van werk, lewensmiddele 
en voedselsekuriteit in die land. Ons glo ook dat om die 
toekoms van plaaslike boere te beveilig dit die SAB op 
lang termyn meer mededingend sal maak en ons koste en 
risiko sal verminder. 
 
Ons het onlangs ’n inisiatief saam met WWF-Suid-Afrika 
aangepak om ’n stel kriteria te ontwikkel wat daarop 
gemik is om garsboere te help om hul sterkpunte en 

leemtes aan die hand van ’n goed nagevorste stel beste 
praktyke rakende volhoubare landbou beter te verstaan. 
Dit staan bekend as die “Beter Gars, Beter Bier-inisiatief” 
en ons probeer daarmee internasionale riglyne oor beste 
praktyk pasmaak om plaaslike garsboere te bemagtig en 
te ondersteun met die oog op ’n meer volhoubare toekoms.
 
Hierdie riglyne is ontwerp om boere te ondersteun om gars 
uit ’n ekonomiese, maatskaplike en omgewingsoogpunt 
op ’n meer volhoubare grondslag te verbou. Dit is van 
gemeenskaplike belang dat die ekonomiese bates van die 
boere uitgebou word terwyl die maatskaplike toestande 
en omgewingsintegriteit van die landskap terselfdertyd 
bevorder word. 
 
Die SAB streef daarna om die pad saam met ons boere 
te stap en saam met hulle te leer hoe om die reeds 
beduidende bydrae van garsboerdery tot die land, sy mense 
en die ekonomie te vergroot. Die “Beter Gars, Beter Bier-
inisiatief” is ’n langtermyn- en innoverende benadering 
om te verseker dat ons boere in ’n snelveranderende 
wêreld volhoubaar kan bly boer en ons verbruikers steeds 
bekostigbare bier van top-gehalte in die toekoms kan 
geniet. Gesondheid!
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SAB se Korporatiewe Profiel

Die Suid-Afrikaanse Brouerye (Edms) Bpk (SAB) is 
in 1895 gestig en is die Suid-Afrikaanse filiaal en 

historiese geboorteplek van SABMiller plc, die wêreld se 
naasgrootste brouery op grond van volume.

SAB is die tweede grootste genoteerde maatskappy op die 
JSE-sekuriteitebeurs, Suid-Afrika se voorste produsent en 
verspreider van alkoholiese en nie-alkoholiese drinkgoed en 
een van die land se grootste vervaardigingsmaatskappye.

SAB se jaarlikse bydrae regdeur die ekonomie tot Suid-
Afrika se BBP is meer as R66 miljard. Met ’n arbeidsmag 
van meer as 9 000 hou die SAB en sy waardeketting meer 
as 355 000 werksgeleenthede regoor Suid-Afrika in stand. 
Die Nasionale Tesourie ontvang meer as R10 miljard aan 
belasting regstreeks van die SAB, sy werknemers en die 
verbruikers van sy drinkgoed.

Die maatskappy bedryf sewe brouerye en 42 depots in 
Suid-Afrika met ’n jaarlikse produksievermoë van 3.1 
miljard liter en ’n gemiddelde verkoopsyfer van 2.5 
miljard liter per jaar. Die maatskappy se portefeulje sluit 
handelsmerke ryk aan plaaslike en internasionale tradisie 
in soos Castle Lager, Hansa Pilsener, Carling Black Label 
en die ikoniese Nederlandse bier Grolsch.

Die SAB se koeldrank-afdeling is Amalgamated Beverage 
Industries (ABI), die grootste produsent en verspreider 
van Coca-Cola-handelsmerke in Suider-Afrika. Met vyf 
hoogs moderne vervaardigingsaanlegte in Suid-Afrika, is 
ABI vir sowat 60% van Coca-Cola-verkope in Suid-Afrika 
verantwoordelik.

Bo en behalwe sy bier- en koeldrankafdeling besit die 
SAB ook ’n hopproduksiemaatskappy, Die Suid-Afrikaanse 
Brouerye Hopplase (Edms) Bpk; ’n garsboerdery-
maatskappy, Die Suid-Afrikaanse Brouerye Garsplase 
(Edms) Bpk; ’n Garsmoutmaatskappy, Die Suid-Afrikaanse 
Brouerye Mout (Edms) Bpk; en ’n aandeel van 60% in die 
metaalkroon-vervaardiger Coleus Verpakking (Edms) Bpk.

Die verbouing van gars in SA vir die produksie van bier is 
in die laat 1970’s deur SAB begin as ’n strategiese poging 
om selfvoorsienend te wees ten opsigte van hierdie 
sleutelbestanddeel in bier. Sedertdien het dit ontwikkel tot 
’n bedryf wat sowat 160,000 ton gars in die Suid-Kaap en 
55,000 ton in die sentrale besproeiingsgebiede van die 
land produseer. Die plaaslik geproduseerde gars voorsien 
in sowat 80% van SAB se brouerybehoeftes. Die res word 
van Europa, Kanada, Australië en Argentinië ingevoer.

Die gars word op twee plekke in Suid-Afrika tot mout 
verwerk. Die ingevoerde gars en die totale Suid-Kaapse 
oes word by die Caledonse moutaanleg verwerk, wat ’n 
produksievermoë van 180,000 ton per jaar het. Die gars 
van die sentrale besproeiingsgebiede word by die Alrode-
moutaanleg verwerk, wat ’n jaarlikse vermoë van 42,000 
ton het. 

Die plaaslike garsbedryf bied die SAB ’n uitstekende 
verskansingsgeleentheid teen internasionale 
kommoditeitsprysbewegings, sowel as die kans om ’n 
bedryf te ontwikkel wat eg Suid-Afrikaans is. Om die gars 
plaaslik te verbou, gee die maatskappy ’n bykomende 
voordeel omdat dit ons in staat stel om die plaaslike oes 
baie spesifiek te verwerk sodat verseker word dat SAB-
brouers deurgaans van gehalte-bestanddele verseker 
is, en natuurlik die bierverbruiker ook. Daarom is die 
volhoubaarheid van die plaaslike bedryf van primêre 
belang vir ons en die Beter Gars, Beter Bier-inisiatief 
is daarop gemik om die Suid-Afrikaanse garsboer te 
bemagtig om nou die regte besluite te neem sodat die 
produksie van plaaslike gars in die toekoms volgehou kan 
word. 
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Oor die WWF

Die WWF is een van die wêreld se grootste en mees 
gerespekteerde onafhanklike bewaringsorganisasies, 
met byna 5 miljoen ondersteuners en ’n internasionale 
netwerk wat in meer as 100 lande aktief is.

WWF Suid-Afrika

WWF Suid-Afrika is ’n nasionale kantoor en deel 
van die WWF-netwerk. Ons is ’n plaaslike NGO (nie-
regeringsorganisasie) wat al vir meer as 40 jaar werk 
aan die doelwit om alle Suid-Afrikaners te inspireer om 
in harmonie met die natuur te lewe, tot voordeel van ons 
land en die welstand van al ons mense. 

By WWF-SA werk ons om alle Suid-Afrikaners, van 
skoolkinders en plaaslike gemeenskapsleiers tot 
verbruikers en HUB’s, te inspireer en te bemagtig om die 
integriteit van die natuurlike ekosisteme wat ten grondslag 
lê van volhoubare ontwikkeling in ons land, na waarde te 
skat, te respekteer en te verdedig.

Die WWF se Volhoubare Landbouprogramme

Ons werk in oorleg met sleutel-belanghebbendes in die 
regering, burgerlike samelewing en korporatiewe sektore 
om volhoubare produksiepraktyke doeltreffend te bevorder 
en in werking te stel terwyl die sektor se omgewingsimpak 
verminder word.

Ons missie is ’n strewe daarna om te verseker gesonde 
ekosisteme word beveilig en onderhou binne ons plaas- 
en breër opvanggebiede, terwyl die ontwikkeling van ’n 
lewensvatbare en sterk landbousakesektor terselfdertyd 
bevorder en ondersteun word. Om dit te verwesenlik, 
werk WWF-SA saam met nywerhede en vennote aan die 
volgende strategiese doelwitte:

•  Om buitengewone plekke en unieke spesies te beveilig: 
samewerking met grondeienaars om oorblywende 
natuurgebiede van groot bewaringsbelang (kritiek 
bedreigde of bedreigde plantegroei, of spesies en 
natuurlike varswatergebiede).

•  Beskerm en onderhou gesonde, werkende natuurlike 
sisteme: bestuur ons opvanggebiede, riviere, 
vleilande en grondtipes en die gratis verwante 
ekologiese dienste wat hulle lewer, doeltreffend – 
om ons plase klimaatbestand te maak te midde van 
klimaatsverandering.

•  Bevorder die inwerkingstelling van volhoubare 
landbouproduksiepraktyke en bestuur van natuurlike 
hulpbronne wat die omgewingsimpak van die plaas tot 
die minimum beperk.

WWF
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Andre Fourie, SAB se hoof van volhoubare ontwikkeling: 

“Volhoubare boerdery bring drievoudige wesentlike 

voordele vir boere en die SAB wat betref laer koste 

en risiko, verhoogde reputasie en veerkragtigheid, 

sowel as ’n gebalanseerde natuurlike omgewing en 

ontwikkelende plaaslike gemeenskappe.” 
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Introduction

Die Suid-Afrikaanse Brouerye (SAB) geniet wye 
respek as een van Suid-Afrika se progressiefste en 

innoverendste ondernemings op maatskaplike terrein. 
Die maatskappy besef terdeë dat ons besigheid nie apart 
van die samelewing staan nie – ons is ’n werkgewer, ’n 
kliënt, ’n verskaffer, ’n belastingbetaler en ’n burger. Die 
langtermynbelange van SAB en die breër gemeenskap is 
dus onlosmaaklik gekoppel.

SAB se verbintenis tot volhoubare ontwikkeling is vervat 
in die Tien Prioriteite van Volhoubare Ontwikkeling – 
ontwikkel deur ons moedermaatskappy, SABMiller. Dit 
maak goeie sakesin om minder energie en water te 
gebruik, en betekenisvolle kontak met werknemers, 
kliënte, verskaffers en gemeenskappe te hê. ’n Sterk 
saak wat betref sakebelang kan ook uitgemaak word 
vir die ontwikkeling van ’n konstruktiewe dialoog met 
die regering en om minderbevoorregte Suid-Afrikaners 
te help om hul ekonomiese aspirasies te verwesenlik. 
Daarby is die bou van blywende en betroubare 
verskaffingskettings ’n langtermyn-sakevoordeel.

SAB se tien volhoubare-ontwikkelingsprioriteite is:
•  Vervaardiging van meer bier met minder water
•  Ontmoediging van onverantwoordelike drinkgewoontes
•  Verkleining van energie- en koolstofvoetspoor
•  Vermindering van verpakking se gewig, die 

herbenutting van bottels en aanmoediging van 
herwinning

•  Om te werk in die rigting van bedrywighede met geen 
uitskot

•  Bou van verskaffingskettings wat die maatskappy se 
waardes en ondernemings weerspieël

•  Om tot voordeel van gemeenskappe op te tree
•  Om by te dra tot die afname van MIV/Vigs
•  Respektering van menseregte
•  Deursigtigheid in verslagdoening van die maatskappy 

se vordering

Volhoubare ontwikkeling in die waardeketting

SAB werk hard om volhoubare ontwikkeling regdeur 
ons waardeketting te bevorder. SAB respekteer die 
onafhanklikheid van ons wye reeks van verskaffers 
en kliënte soos boere, diegene wat ons van bottels en 
blikkies, gars en hops voorsien, logistieke operateurs 
en kroegeienaars. Ons besef ook dat ons, gegewe die 
massiewe omvang van hierdie verskaffingsketting, ’n 
geleentheid het om volhoubare ontwikkeling en ’n beter 

Inleiding: SAB se verbintenis
tot volhoubare ontwikkeling
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““

John Stenslunde, SAB se hoofbestuurder Mout en Hopsplase: 

“Die volhoubaarheid van die plaaslike garsbedryf is van 

uiterste belang vir SAB en die Beter Gars, Beter Bier-

inisiatief is daarop gemik om die Suid-Afrikaanse garsboer te 

bemagtig om die regte besluite te kan neem om volhoubare 

garsproduksie in die toekoms te verseker.”
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toekoms vir almal te bevorder deur die energie van ons 
vennote te benut.

Weens die klimaatsrisiko vir die garsoes wat in 
die Suidwes-Kaap gekonsentreer is, is besluit om 
alternatiewe gebiede en oessekerheid te soek in die 
besproeiingsgebiede van die sentrale deel van Suid-Afrika. 
Dit het ook die geleentheid gebied om te eksperimenteer 
met garsvariëteite wat verskil van die wat by die Suid-
Kaapse omgewing aangepas is, asook koste te bespaar 
omdat hierdie gebiede baie nader aan die Alrode-
moutaanleg in Gauteng is. SAB het ’n lang verbintenis 
met die kleinskaalse garsboere in die Taung-gebied in die 
noordweste van die land. Sowat 100 kleinskaalboere is op 
’n jaarlikse grondslag betrokke en hulle plant twee keer 
in een jaar op 1,000 hektaar in totaal. SAB se verbintenis 
tot die projek sluit in die bied van ’n vaste mark vir gars, 
beskikbaarmaking van produksielenings en kollektiewe 
bedinging namens die boer vir goedkoper insetkostes. 

SAB werk ook hard om te verseker dat ons 
verspreidingstrategie toegespits is op die identifisering, 
mentorskap en aanmoediging van plaaslike verskaffers. In 
1987 het SAB sy eienaar-drywer-projek begin, waardeur 
voormalige werknemers hulle eie maatskappye gestig 
het om SAB-produkte by kleinhandelaars af te lewer. 
Vandag word sowat 70% van SAB- en ABI-aflewerings 
deur eienaar-drywers gedoen. Baie van hulle besit reeds 
meer as een voertuig. Die program bemagtig drywers, 
ontwikkel volhoubre ondernemings en werkgeleenthede 
en stel SAB in staat om beter toegang tot die mark te 
ontwikkel.

In 2011 het SAB sy Responsible Trader-program (RTP) 
begin. Dit is ’n hoë-impak- en holistiese benadering om 
gesprekke met drankhandelaars aan te knoop rakende 
alkoholmisbruik en die skade wat dit in gemeenskappe 
aanrig. Die program is die eerste van sy soort in Suid-
Afrika en posisioneer die drankhandelaar aktief as vegter 
in die stryd teen alkoholmisbruik. Dit lig die belangrikheid 
van verantwoordelike handel uit om die volhoubaarheid 
van drankhandelaars se ondernemings te verseker. 
Sommige van die kwessies wat in die program aandag 
kry, sluit in kliënte wat aangeklam is, minderjariges 
wat drink, die gevare van drink en bestuur en swanger 
vroue en drank. SAB glo die doeltreffendste manier 
om alkoholmisbruik aan te vat, is deur geteikende 
ingrypings soos die Responsible Trader-program, wat 
fokus op daardie drinkpatrone wat skade meebring. 
Bewese benaderings sluit in beter opvoeding, goeie 

Tien Prioriteite, Een Toekoms:

• Vervaardiging van meer bier met minder 
water

• Ontmoediging van onverantwoordelike 
drinkgewoontes

• Verkleining van energie- en koolstofvoetspoor
• Vermindering van verpakking se gewig, die 

herbenutting van bottels en aanmoediging 
van herwinning

• Om te werk in die rigting van bedrywighede 
met geen uitskot

• Bou van verskaffingskettings wat die 
maatskappy se waardes en ondernemings 
weerspieël

• Om tot voordeel van gemeenskappe op te tree
• Om by te dra tot die afname van MIV/Vigs
• Respektering van menseregte
• Deursigtigheid in verslagdoening van die 

maatskappy se vordering



Die landboubedryf in Suid-Afrika lewer ’n beduidende bydrae 
tot die ekonomie van die land 

11 

wetstoepassing en sterk selfregulering. Tot op hede is 
meer as 18,000 drankhandelaars aan die RTP-program 
blootgestel.
 
Volhoubare landbou

Hoewel die wêreld se totale voedselproduksie groter as ooit 
is, is opbrengs per kop onder druk en die eise om 7 miljard 
mense op een planeet te voed, bedreig die volhoubaarheid 
van die landbouproduksiestelsel. Skade aan die omgewing 
is merkbaar aan die toeneem en tog is daar erkenning dat 
die beskerming van spesies en ekosisteme krities is vir 
die voorsiening in die basiese behoeftes van die wêreld se 
bevolking, nou en in die toekoms. Hierdie besef het gelei 
tot die bevordering van die konsep van volhoubaarheid 
by boerderypraktyke. Die konsep draai om die noodsaak 
dat ekonomiese bedrywighede die behoeftes van die 
hede bevredig sonder dat dit die vermoë van toekomstige 
geslagte om hulle behoeftes te bevredig, in gevaar stel.

Die landboubedryf in Suid-Afrika dra beduidend tot 
die ekonomie van die land by. Dit word gekenmerk 
deur uitgebreide monokultuurgewasse (koring, 
mielies, suikerriet, ens.) en veeboerdery (skape, 
beeste, melkkuddes, bokke, ens.), dikwels saam met 
monokultuurweiding (lusern, roggras, ens.). Die nodige 
grondveranderinge wat met landbou saamgaan het 
negatiewe uitwerkings op die natuurlike omgewing gehad, 
veral wat betref die vervanging van die inheemse fauna en 
flora, die aanwending van verskeie vorme van chemikalieë 
(plaagdoders, onkruidmiddels, ens.), die potensiaal 
van betekenisvolle grondverliese en ernstige impak op 
oewergebiede en vleilande deur grondwater-onttrekking 
en dreinering, en oorbeweiding as gevolg van die aanhou 
van te veel vee.

As gevolg van hierdie bedreigings was daar ’n aantal 
pogings om volhoubare boerderypraktyke te vestig. 
Verskeie inisiatiewe rondom volhoubare boerdery het 
beide internasionaal (bv. die Forest Stewardship-raad 
en die Round Table on Responsible Soy-vereniging) en 
plaaslik (die Volhoubare Suikerriet-plaasbestuurstelsel) 
ontstaan. WWF-SA, Conservation International en die 
GreenChoice-alliansie het die behoefte aan ’n enkele 
generiese dokument besef, wat alle huidige kennis oor 
volhoubare plaasbestuur in Suid-Afrika saamvoeg, en wat 
dan pasgemaak kon word vir ’n spesifieke landbousektor. 
Hierdie generiese dokument is as die GreenChoice Living 
Farms-verwysingsgids (Scotcher, 2009) opgestel, wat 
aangepas is vir toepassing op SAB se garsgewasse deur 

’n inisiatief bekend as die Beter Gars, Beter Bier-inisiatief.

Volhoubare garsboerdery

Die Beter Gars, Beter Bier-inisiatief werk saam met 
SAB-landboukundiges en geselekteerde boere onder 
kontrak by SAB Maltings om ’n stel kriteria, aanwysers 
en verifieerders vir volhoubare garsboerdery te ontwikkel. 
Die verifieerders is opgestel in die vorm van ’n vraag, 
waarop die boer net JA, NEE of NIE VAN TOEPASSING 
hoef te antwoord. Die doelwit agter hierdie benadering 
is nie om aan die boer voor te skryf wat hy/sy moet of 
behoort te doen nie, maar eerder om ’n geleentheid vir 
self-analise van huidige prestasie teen ’n stel objektiewe 
aanwysers te skep. Die uitslag van ’n voltooide kontrolelys 
stel ’n boer in staat om sy/haar sterk en swak punte uit 
te lig en ’n plan van aksie op te stel om enige ooglopende 
tekortkominge reg te stel.

Die Beter Gars, Beter Bier-inisiatief word aangebied in ’n 
formaat wat die boer tegemoet wil kom. ’n Kontrolelys 
van die drie beginsels en die ondersteunende kriteria, 
aanwysers en verifieerders is as invoegsel by hierdie 
brosjure ingesluit. Vrae is pasgemaak om vir die 
verskille in toestande tussen die Noord- en Suidwes-
Kaap voorsiening te maak, veral vir die teenwoordigheid/
afwesigheid van vleilande en of die gewas op droë land of 
onder besproeiing is.

Die riglyne sluit aan by Suid-Afrika se strategiese plan vir 
landbou en die departement van landbou se beleid oor 
volhoubare landbou-ontwikkeling – dit omvat nie net ’n 
landboustrategie nie, maar sluit ook die maatskaplike 
en omgewingsdinamika in wat nodig is vir die reis van 
volhoubare landbou-ontwikkeling. Die riglyne help om 
biodiversiteitsoorwegings en ekosisteemdienste deel te 
maak van die hoofstroom-landboubedryf, terwyl die wetlike 
regte van plaaswerkers, grondhuurders, veiligheid- en 
gesondheidsvereistes en basiese diensvoorwaardes erken 
word. Die Beter Gars, Beter Bier-raamwerk is ’n praktiese 
handleiding vir volhoubare garsboerdery in Suid-Afrika en 
integreer die eise van verskeie beleid- en regulatoriese 
raamwerke. Dit verskaf ’n padkaart vir garsboere en SAB 
op die reis na ’n gesamentlike en voorspoedige toekoms.

““
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1. Ekonomies lewensvatbare produksie word 
gehandhaaf of verhoog.

Kriterium
1.1 Die agronomiese, lewende hawe-, weiding- en 

voerbronne, asook meganisasiepraktyke van 
die plaas is met die klimaat, grond, water en 
topografie geïntegreer om die optimum en 
volhoubare ekonomiese opbrengs vir die boer te 
handhaaf of te verhoog.

Aanwyser
1.1.1 ’n Skriftelike grondgebruikplan wat volhoubare 

landbouproduksie bevorder, bestaan.

’n Grondgebruikplan is vir elke boer ’n elementêre stuk 
beplanningsgereedskap wat hom/haar bystaan om 
bestuursprioriteite te identifiseer gegrond op die inherente 
eienskappe van die grond. Verskillende dele van die plaas 
vereis gewoonlik verskillende bestuursvorme en dit moet 
geïntegreer word in ’n werkplan wat, terwyl dit strewe na 
ekonomiese opbrengs, ook die omgewing beskerm. 

’n Grondgebruikplan sal tipies ’n kaart insluit en, afhangend 
van die skaal van die boerdery, kan die plan gesteun word deur 
teks wat kan strek van ’n eenvoudige eenbladsy-dokument tot 
’n komplekse bestuursplan. As ’n grondgebruikplan waarlik 
effektief moet wees, behoort dit die volgende inligting in te 
sluit (die detailvlak sal afhang van die skaal van die boerdery 
en die tipe plaas wat bedryf word): 
• Grond (tipe, reeks, diepte, erosie bestandheid, organiese 

inhoud, ens.)
• Natuurlike plantegroei (geklassifiseer in verskillende 

tipes afhangend van die vereiste detail vir effektiewe 
grondbestuur)

• Waterbronne (Vleie, damme, riviere, waterstrome, 
boorgate)

• Reënval, temperatuur, hoogte bo seevlak (veral met kies 
van geskikte gewas en vee)

• Klimaatveranderingvoorspellings en afgeskaalde 
klimaatveranderingskaarte (indien beskikbaar)

• Bewerkbare grond
• Grond onder besproeiing (ha)
• Gewastipes (in ha) bv. koring, gars, lusern, canola, 

aartappels, hawer, mielies, katoen, pekanneute, 
grondbone)

• Posisie van grondvogmeters
• Weikampe (in ha)
• Infrastruktuur (paaie, gruisgate, laagwaterbrûe, brûe, 

behuising, skure, werkwinkels)
• Soliede afvalstorting (vullishope)

INTRODUCTION

Beter Gars, Beter Bier 
Ekonomiese Beginsel
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• Afstand na silo’s (pad, spoor).

Aanwyser
1.1.2  Winsgewendheid of lewensvatbaarheid van 

die boerdery word op ’n jaarlikse grondslag 
beplan.

Boere is bekommerd oor hul toekomstige winste en dus 
die volhoubaarheid van hul boerdery. Ontledings van die 
verlede voorsien nuttige insig in die plaas se finansiële 
lewensvatbaarheid en potensiële toekomstige finansiële 
prestasie (Hartley, Firer en Ford, 1990). 

Gestruktureerde finansiële beplanning is die sleutelgrondslag 
vir enige besigheid; en boerdery is n besigheid. ’n Plaas 
wat goed bestuur word moet ’n duidelik omskrewe doelwit 
hê wat gekategoriseer is in ’n reeks bedryfsplanne wat die 
stappe bepaal om daardie doelwit te bereik. Basiese stappe 
wat die boer behoort te oorweeg by die finansiële plan sluit 
die volgende in (volgens Hartley et al, 1990): 
• die vlak van kapitaalbesteding in die komende jaar/jare
• die verkopevoorspelling vir bestaande gewasse en vir 

nuwe gewasse, asook enige vee
• gebruik van ’n pro forma-inkomstestaat om die verwagte 

winsvlak te voorspel
• voorspel die waarskynlike batevlak in die plaas se 

balansstaat aan die einde van elke beplanningsperiode 
en beraam dus befondsingsvereistes vir die plaas

• analiseer die verhouding van benodigde fondse wat 
intern gegenereer sal word en watter verhouding, indien 
enige, wat ekstern gefinansier sal moet word

• maak seker dat die effek van seisoenale produksiekapitaal 
(kunsmis, onkruiddoders, saad) in die plan in ag geneem 
word

• let op die koste van natuurrampe soos vloede, hael, ryp, 
plae en siektes

• voorsien aanpassings in die plan se insette in die lig van 
die finansiële volhoubaarheid van die plaas

• skep en behou kontrolemaatreëls om seker te maak die 
plan word effektief uitgevoer.

Aanwyser
1.1.3  Produksiepotensiaal van grond word 

gehandhaaf of verhoog.

Om ’n ekonomies lewensvatbare boerdery-eenheid te 
verseker, is dit nodig om te beplan en dan teen daardie plan 
rekord te hou van wat werklik behaal is. Byvoorbeeld, ’n 
stuk grond onder gars of koring se opbrengs moet jaarliks 
aangeteken word, terwyl vee se opbrengs (vee-eenhede/ha 
of kg/vleis/dier/ha) ’n aanduiding van gepaste weibelading 

is. Die koste om die produksiepotensiaal van die grond 
te behou of verbeter, moet ook aangeteken word (bv. 
kunsmisgebruik, chemikalieë en die tipe, toedieningskoers 
en toedieningsfrekwensie) en dié gebruik oor ’n verloop 
van tyd geïnterpreteer word in verhouding tot gars of ander 
gewasse se opbrengste. As skaap in die boerdery ingesluit 
is, moet die doelwit wees om alle voervereistes uit die plaas 
se aangeplante voergewasse te voorsien met die minimum 
byvoegings teen die laagste moontlike koste – dit behels 
dat voervoorsiening gelyk moet wees aan voervraag. 

Hoewel organiese landbou (die omgewings-, maatskaplik- 
en ekonomies gesonde produksie van voedsel en 
vesels in die afwesigheid van sintetiese kunsmis en 
plaagbeheermiddels, geneties gemodifiseerde organismes 
en farmaseutika) aantreklik is (besoek www.ifoam.org), 
kan dit dikwels lei tot ’n afname in produksie as dit met 
konvensionele landbou vergelyk word (Prevost, Mike: 
Farmers Weekly 9 April 2010, pp 56 - 58), hoewel grond in 
terme van vermoë om water te behou, deurlugtingsvermoë 
en totale mikrobiologiese aktiwiteit verbeter kan word. 

In 2006 het die landbouafdeling van SAB Maltings in die 
Vaalharts-besproeiingsgebied die moontlikheid van die 
organiese produksie van gars ondersoek (Erasmus, 2007 
en 2008). Die hoofdoel hiervan was om die ekonomiese 
lewensvatbaarheid te ondersoek om organies verboude 
moutgars te produseer, maar somergewasse sou ingesluit 
moes word vir wisselboudoeleindes. Die proef moes oor 
’n minimum van drie jaar loop om organiese sertifisering 
van die gebied te behaal. Voorlopige uitslae toon dat die 
netto inkomste per hektaar (minus produksiekoste) vir 

Figuur 1: ’n Voorbeeld van ’n eenvoudige 
grondgebruikplan. Bykomende materiaal sal ’n kaart en/of 

lugfoto insluit.

“
’n Plaas wat goed bestuur word, moet ’n duidelik omskrewe 
doelwit hê wat gekategoriseer is in ’n reeks bedryfsplanne wat 
die stappe bepaal om daardie doelwit te bereik.

“
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die organiese behandeling betekenisvol laer is as die netto 
inkomste per hektaar (inkomste minus produksiekoste) van 
die konvensionele (kontrole-) behandeling. Die proef is ook 
daarop gerig om te bepaal of stikstof en koolstof (organiese 
materiaal) in die grond oor die tydperk sal toeneem. 
 
Dit wil egter voorkom of die potensiaal vir organiese 
boerdery in die garsbedryf beperk is. Terwyl die netto 
inkomste per hektaar ’n noodsaaklike komponent in enige 
besluitneming is oor infasering van organiese boerdery in 
die garsbedryf, moet die moontlike positiewe impak op 
grondkoolstofinhoud (organiese materiaal) egter ook deel 
wees van die oorweging, tesame met opbrengs, korrel-
stikstofinhoud, vetheid en sifsels. 

Langtermyn grondrehabilitasie sal dus waarskynlik geduld 
en deursettingsvermoë vereis en, terwyl organiese 
boerdery aanvanklik van beperkte omvang kan wees en 
daar nie noodwendig enige verandering in opbrengs is nie, 
kan gewasgehalte verbeter. 

Aanwyser
1.1.4  Betaling vir ekosisteemdienste 

word waar moontlik d.m.v. ’n 
b iod ivers i te i t sbes tuursooreenkoms 
geïmplimenteer.

LETWEL: Hierdie aanwyser is in die teks opgeneem maar 
nie in die kontrolelys nie aangesien dit in dié stadium 
voortydig geag word. 
Die gemeenskap kry etlike noodsaaklike dienste uit 
natuurlike ekosisteme soos meer beskikbare water, 
grondvrugbaarheid, beskerming teen natuurlike gevare en 
klimaatregulering.

Vergoeding vir ekosisteemdienste (VED) is ’n relatief nuwe 
konsep waar begunstigdes van omgewingsdienste betalings 
maak of ander nie-finansiële goedere, soos toegang tot die 
mark, grondsekuriteit, openbare dienste, infrastruktuur 
en kapasiteitsbou lewer aan diegene wat die voorsiening 
van sodanige dienste verseker (Leimona and Lee, 2008). 
VED-hulpmiddele sluit tans direkte openbare betalings in 
(verkry in die vorm van direkte belasting en verdeel onder 
prioriteitsdiensareas soos wateropvanggebiede), en direkte 
privaat betalings (bv. aankope op die koolstofmark). Die 
dienste wat deur VED bevorder word, fokus primêr op 
klimaatregulering (koolstof) en watervoorsiening, hoewel 
VED toenemend gebruik word as metode om bewaring 
van biodiversiteit te behaal en dit en landskapskoonheid 
as nasionale bates te behou. VED sal waarskynlik werk as 
daar die volgende is:
1. effektiewe vraag na en voorsiening van die VED-

meganisme
2. ondersteunende nasionale en internasionale toestande
3. steun deur geloofwaardige tussengangerorganisasies.

In Suid-Afrika het die Inkomstebelastingwet, Wet 58 van 
1962, soos gewysig by die Wet op die Wysigings van 
Belastingwette, Wet 60 van 2008 (artikel 37C) ’n VED-tipe 
stelsel geïmplementeer deur inkomstebelastingaftrekkings 
toe te laat ten opsigte van bewaring en onderhoud van die 
omgewing. Uitgawes deur die belastingbetaler aangegaan 
om grond te bewaar, word beskou as uitgawes vir die 
produksie van inkomste en vir doeleindes om ’n beroep uit 
te oefen indien – 
• die bewaring en onderhoud gedoen word n.a.v. ’n 

biodiversiteitbestuursooreenkoms met ’n looptyd van 
minstens vyf jaar; 

• die ooreenkoms deur die belastingbetaler aangegaan 
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word ooreenkomstig Artikel 44 van NWOB:BD; en
• die grond benut deur die belastingbetaler met die doel 

om pastorale, landbou- en ander boerderyaktiwiteite te 
beoefen bestaan uit/grond insluit wat in die onmiddellike 
omgewing van die grond is wat onderhewig is aan die 
biodiversiteitbestuursooreenkoms. 

Bykomend kan, as aan die voorwaardes hierbo voldoen 
word, uitgawes t.o.v. sekere aktiwiteite (bv. die uitroei 
van uitheemse plante) om grond in besit van die 
belastingpligtige te bewaar en te onderhou, beskou word 
as uitgawes aangegaan in die uitvoering van pastorale, 
landbou- of ander plaasaktiwiteite. 

Om te voldoen aan die kriterium van die 
biodiversiteitbestuursooreenkoms vir belastingaftrekkings 
laat Artikel 44 van die NWOB:BD toe dat die minister 
’n biodiversiteitbestuursooreenkoms mag sluit met ’n 
organisasie (of ’n persoon of ’n staatsagentskap) betreffende 
die implementering van ’n biodiversiteitsbestuursplan. 
Hierdie SAB Beter Gars-riglyne kan as grondslag dien vir 
’n plaas-biodiversiteitbestuursprogram, terwyl WWF-SA, of 
ander geloofwaardige NRO’s of bewaringsagentskappe, as 
organisasie kan dien met wie die minister so ’n ooreenkoms 
sluit. Dit sal voldoen aan twee van die minimum vereistes 
wat deur Leimona en Lee (2008) gestel word om VED te 
laat werk, nl.:
• steun van die nasionale regering; en 
• steun deur ’n geloofwaardige organisasie. 

Sou dit gebeur en suksesvol blyk te wees, kan ook aan die 
derde vereiste vir ’n werkbare VED voldoen word, nl.:
• effektiewe aanbod en vraag. 

Daar is verdere fiskale aansporingsmaatreëls vir 
beskermde gebiede wat ’n hoër vlak van ooreenkoms is as 
’n biodiversiteitsbestuursooreenkoms. As ’n boer sy grond 
of gedeelte daarvan graag tot natuurreservaat, spesiale 
natuurreservaat, nasionale park of beskermde omgewing 
wil verklaar, kan hy/sy vir hierdie aansporings kwalifiseer. 

Bykomend tot belastingverligting is daar potensiaal vir ’n 
nasionale grondfonds met ’n ware VED-komponent wat 
fokus op voedsel, water en klimaatsekerheid. Hierdie 
fonds kan betaal vir volhoubare grondbestuursaktiwiteite 
uitgevoer kragtens ’n biodiversiteitsbestuursooreenkoms. 
Terwyl VED nog ’n nuwe konsep is, kan dit moontlik wees 
om dié konsep deur hierdie riglyne te ondersoek en die 
toepassing daarvan dienooreenkomstig aan te voer. 

Laastens bied die internasionale en plaaslike koolstofmarkte 
aan boere potensiaal om betaal te word vir verlaging van 
hul kweekhuisgasvrylatings deur hul boerderyaktiwiteite 
om so by te dra tot bewaring van die ekosisteemdiens 
vir klimaatstabilisering. Maniere waarop boere vrylatings 
kan verlaag, word uiteengesit in Aanwyser 1.1.6., met die 
meeste aktiwiteite wat onder die REDD (Reduced Emissions 
from Deforestation and Degradation)-kategorie val. Een van 

die kernaspekte by die instel van finansieringsmeganismes, 
is die skep van meting-, verslag- en verifiëringstelsels. 
Daar moet ook kennis geneem word dat dit duur is om aan 
die internasionale koolstofmark deel te neem en ’n groot 
onderneming vereis, maar daar kom geleenthede na vore 
om in te skakel by die plaaslike “vrywillige” koolstofmark. 

Die moontlikheid van toetrede tot die koolstofmark deur 
verskillende koöperasies kan ondersoek word oor die 
medium tot lang termyn. 

Aanwyser 
1.1.5 Die uitwerking van klimaatsverandering op 

huidige boerderypraktyke word erken en, 
waar moontlik, aangepas om die impak van 
voorspelde klimaatsveranderinge te kan 
weerstaan. 

Suid-Afrikaanse garsboere sal moet dink aan hoe om aan te 
pas by nuwe omgewingstoestande soos hoër temperature, 
laer reënval, toenemende vloede en ander ekstreme 
weerverskynsels. Boere moet kennis neem van huidige 
en voorspelde klimaatsveranderinge en die potensiële 
impak daarvan op boerderyaktiwiteite. Hulle sal strategieë 
moet implementeer om hul aanpasbaarheid te verhoog en 
kwesbaarheid vir klimaatsverandering te verminder. 

Aanpassingsmaatreëls wat garsboere in die Wes- en Noord-
Kaap in hul langtermynbeplanning kan oorweeg, is: 
• doeltreffender watergebruik op die plaas (bv. met 

doeltreffender besproeiingstelsels, reënwatertenks, 
herbenutting van water en gewasproduktiwiteit); 

• herstel van vlei- en opvanggebiede/rivieroewers om 
waterkwantiteit en -gehalte te verbeter; 

• uitroei van uitheemse plante om watervloei te verbeter 
en brandgevaar te verlaag; 

• plant van droogteweerstandbiedende gewasse; 
• opbou van grondwelsyn (sien Aanwyser 3.3.1 vir ’n 

detailopgawe); 
• vermyding van braakland om gronderosie of 

grondwaterverlies te voorkom. 

Hierdie aanpassingsmaatreëls pas gemaklik in by 
volhoubare boerderypraktyke omdat hulle die aanwending 
van landboubronne en die herstel en beskerming 
van ekosisteemgesondheid verseker. Gesamentlik 
dra dié praktyke by tot verlaging van die plaas se 
kweekhuisgasvrylating en ook tot versagting van 
klimaatsverandering op sigself. 
 
Aanwyser 
1.1.6  Die noodsaak vir 

klimaatsveranderingsaanpassings en 
doeltreffende energieverbruik word erken en 
stappe waar moontlik gedoen.

Suid-Afrika is verantwoordelik vir omtrent 1% van 
die aardverwarmingseffek, wat dit onder die eerste 
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tien bydraende lande plaas (Energienavorsingsentrum, 
2007). Die per capita-vrystelling is net minder as 10 ton 
CO2 per jaar, wat hoër is as die wêreldgemiddeld van 7 
ton CO2. Die grootste vrystellingsbron word verbind met 
energievoorsiening en -verbruik (78%), met kleiner bydraes 
deur nywerheidsprosesse (14%), landbou (5%) en afval 
(2%) (UNFCC-studie, DOT 2009). Hierdie syfers sluit egter 
nie die vrystellings in wat veroorsaak word deur veranderde 
grondgebruik vir landbou- en bosboudoeleindes nie, wat 
landbou se bydrae aansienlik verhoog. 

Verhoging van energiedoeltreffendheid 

Die regering het die behoefte geïdentifiseer om die manier 
te verander waarop die land energie produseer en verbruik 
deur die publikasie in 1998 van die Witskrif op Energiebeleid, 
die onlangs gepromulgeerde Nasionale Energiewet (2008), 
en die Nasionale Strategie vir Energie-doeltreffendheid1 

(2005). Dit, tesame met die DOT se opdrag vir ’n langtermyn 
verligtingsenario, wat in 2007 voltooi is, identifiseer die 
geleentheid vir onmiddellike laekoste- en geenkoste-
intervensies, sowel as maatreëls teen hoër koste met kort 
terugbetalingstydperke. Die strategie stel ’n doelwit van 
12% in die verbetering van energiedoeltreffendheid teen 
2015. Hierdie verbetering sal ekonomiese en wetsmaatreëls, 
doeltreffendheidsetikette en prestasiestandaarde, 
energiebestuursaktiwiteite en energie-oudits insluit, sowel 
as bevordering van energiedoeltreffendheidspraktyke. 

Om energiedoeltreffend te word en energiekoste te 
besnoei, kan boere gebruik maak van Eskom se gids 
vir energiebesparing (www.eskomdsm.co.za). Daar is 
ook ’n afdeling vir landboukliënte (www.eskomdsm.
co.za/?q=Agricultural_Saving_tips) met nuttige wenke vir 
boere. Dit sluit in: 
• vervanging van ou elektriese motors met nuwe generasie-

hoëdoeltreffendheidsmotors; 
• afmetings van besproeiingspype en spuitstukgroottes 

(pype met klein deursneë veroorsaak groter 
wrywingsvlakke en meer elektrisiteit is nodig om 
waterlewering te verhoog om die wrywing te oorkom); 

• behoorlike onderhoud van spuitstukke en pype (voorkom 
waterverlies – lekkende pype beteken meer water en dus 
hoër elektrisiteitsverbruik); 

• gebruik van selfoon- en rekenaartegnologie om 
besproeiing te skeduleer (kan tot 30% op energieverbruik 
bespaar); 

• ondersoek om alternatiewe energiebronne te gebruik 
soos sonenergie en fotovoltaïese selle, of gebruik van 
biogasinstallasies om hitte en elektrisiteit op te wek (die 
gebruik van wind en water bied ook moontlikhede, maar 
sal perseelspesifiek wees). 

Nog nuttige webtuistes vir gidse oor energiedoeltreffendheid 
is die koolstofrekenaar van die SA Vrugte- en 
Wynbedryf (http://www.climatefruitandwine.co.za/), 
wat kategorieë gee vir verlaging in energiegebruik , die 
Energiebesparingstrust (www.energysavingtrust.org.uk/
housingbuildings/calculators/bestpracticehouse/) en die 
Koolstoftrust (www.carbontrust.co.uk/energy/startsaving). 

Regstreekse verlaging in kweekhuisgasvrylatings 

Om die vrylatings van kweekhuisgas (KHG) uit hul 
aktiwiteite te verminder, moet boere eerstens vasstel 
wat huidige vrylating is (koolstofdioksied, metaan en di-
stikstofmonoksied), en dan kostedoeltreffende maniere 
ondersoek om vrylatings oor ’n tydperk meetbaar te 
verminder. 

Hoewel daar ’n aantal koolstofrekenaars is wat ’n aanduiding 
van persoonlike KHG-voetspore aandui (sien WWF-SA se 
‘My CO2 Print’ by www.wwf.org.za en die Climate Action 
Partnership se persoonlike koolstofvoetspoorprogram by 
www.cap.org.za), moet daar nog KHG-vrylatingsrekenaars 
vir plase ontwikkel word. Die vrugte- en wynbedryf het 

1 Met ’n nuwe weergawe wat op 26 Junie 2009 gepubliseer is, SK Nr. 32342.
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’n KHG-rekenaar ontwikkel wat as beginpunt gebruik 
kan word (http://www.climatefruitandwine.co.za/). Die 
rekenaar laat ’n mens toe om verskillende sektore in 
die plaaseenheid wat bydra tot KHG-vrylating te oudit, 
maar is sektorspesifiek. In die Verenigde Koninkryk is 
daar ’n organisasie bekend as Farming Futures (www.
farmingfutures.org.uk) wat ’n program (CALM: Carbon 
Accounting for Land Managers, sien www.calm.cla.org.uk) 
om koolstofvrylating te bereken, bekend gestel het. ’n Boer 
wat ’n akkurate berekening van sy kweekhuisgasvrylatings 
wil hê, kan ’n spesifieke oudit van sy plaas oorweeg. 

Wanneer ’n plaas se analise voltooi is, kan ’n produsent 
bepaal waar vrylating verminder kan word of waar 
koolstofbinding op die plaas kan verbeter. Bykans alle 
opsies is dieselfde as die wat vir volhoubare plaasbestuur 
en aanpassing by klimaatverandering voorgestel word en 
word volledig bespreek onder Beginsel 3. Voorgestelde 
aktiwiteite vir aanpasbaarheid by klimaatverandering sluit 
in: 

Vermindering van metaanvrylating (beperkte aanwending 
by garsboere tensy skape as deel van die boerdery op 
lusern wei) deur:
• vee ’n “laegasdieet” te gee; en 
• oprig van ’n anaërobiese verwerkingsaanleg om 

metaanvrylatings te verminder (en ook koolstofvrylatings 
te neutraliseer) wat verbind word met elektrisiteit en 
hitte-opwekking). 

Vermindering van di-stikstofmonoksiedvrylating deur: 
• doeltreffendheid van stikstofkunsmis te optimaliseer 

deur korrekte tydsberekening en toedieningshoeveelheid 
(presisiebestuur); 

• stikstofkunsmis op klam dae toe te dien om opname te 
verbeter en verdamping te verminder; en 

• stikstofbindende gewasse in te sluit as organiese 
bemesting in wisselbou en as dekgewasse (bv. 
peulgewasse, rog, kropaargras). 

Vermindering van koolstofdioksiedvrylating deur: 
• instandhouding van gebiede met natuurlike plantegroei 

om CO2 op te vang; 
• gebruik van minimumbewerking (verminderde ploeg 

verhoog grondkoolstof en verminder ook CO2-vrylating 
vereenselwig met ploeg); 

• opbou van organiese materiaal in grond deur kompos en 
’n deklaag te gebruik; 

• vermindering van gronderosie en opbou van organiese 
materiaal deur oesreste in die winter op die land te laat; 
en 

• herstel van beskadigde grond (bv. hervestiging van 
plantegroei en toedien van regstellende nutriënte en 
organiese substrata) om opvang van CO2 te verhoog en 
verdere koolstofverlies te verminder. 

Presisieboerdery 

Presisieboerdery berus op die bestaan van op-die-land-
veranderlikheid wat dikwels voorkom. Presisieboerdery 
gebruik tegnologie om die veranderlikheid te beraam en te 
verstaan en sluit die gebruik van GPS, sensors, satelliete 
of lugbeelde en inligtingbestuurstegnieke soos GIS in. 
Inligting wat d.m.v. dié hulpmiddels versamel word, kan 
gebruik word om bv. optimum saaidigtheid, beraming van 
bemestingsbehoeftes en meer akkurate oesskatings te 
voorspel. 

Satellietbeelde stel boere in staat om maklik toesig oor hul 
landerye te hou terwyl die gebruik van ’n GPS-monitor ’n 
reeks GPS-kaarte kan verskaf wat in staat is om te wys 
watter landerye droog of nat is, waar daar erosie is en 
miskien ander grondfaktore wat plantegroei belemmer. 

Presisieboerdery kan dus gebruik word om landery- of 
plaasbestuur uit verskillende perspektiewe te verbeter: 

• agronomies: aanpassing van bestaande praktyke om die 
werklike behoeftes van die gewas in ag te neem (bv. 
beter kunsmisgebruik)

• tegnies: beter tydsbestuur soos beplanning van die 
landbou-impak (bv. beter beraming van die gewas se 
stikstofbehoeftes waardeur stikstofafloop in waterlope 
beperk word)

• ekonomies: verhoging van die uitset en/of verlaging van 
die inset (m.a.w. laer koste vir die bemestingspraktyk). 

Daar is ook baie praktyke (behoorlike onderhoud) wat ’n 
mens op die plaas kan toepas om die doeltreffendheid van 
masjinerie wat fossielbrandstof gebruik, soos dieselenjins, 
-kragopwekkers en -pompe, te verhoog. 

Die belangrikste oorweging om op-die-plaas-vrylating van 
KHG te verminder is die voordeel wat verkry word uit die 
aanpasbaarhieid by klimaatsverandering. Dit is duidelik 
dat die mees volhoubare grondgebruikpraktyk met tyd 
groter voordele as koste sal genereer maar daar word 
dikwels aanvanklike belegging vereis om die veranderinge 
te maak, wat die belangrikste hindernis kan wees om baie 
van hierdie praktyke toe te pas. 

 

“
Suid-Afrika is verantwoordelik vir omtrent 1% van die 
aardverwarmingseffek, wat dit onder die eerste tien bydraende 
lande plaas (Energienavorsingsentrum, 2007

“
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2. Die regte en welstand van werknemers en die 
plaaslike gemeenskap word in ag geneem en 
bevorder, praktyke rondom produkhigiëne 
word toegepas en daar is geen bewyse van 
dieremishandeling deur grondeienaars en 
werknemers nie.

Boere word aangemoedig om die Departement van Arbeid 
se webtuiste (www.labour.gov.za) te besoek waar alle 
relevante wetgewing besigtig kan word, asook sleutel 
inligting verwant aan spesifieke onderwerpe soos jaarlikse 
verlof, basiese handleidings t.o.v. sleutelonderwerpe 
rakende wetgewing oor arbeidsake, vorms en 
voorbeelddokumente. Dit is ’n puik webtuiste en baie 
gebruikersvriendelik. 

In gevalle waar boere kontrakwerkers gebruik, word 
verwag dat die riglyne toegepas sal word asof die 
kontrakwerkers plaaswerkers is, maar met erkenning van 
beperkings deur die arbeidswette. 

LET WEL: Die kriteria en aanwysers in hierdie 
beginsel is feitlik eksklusief gegrond op die vereistes 
van die wet. 

KRITERIUM 
2.1 Die reg tot billike arbeidspraktyk word 

onderskryf. 

Aanwyser
2.1.1.  Werkgewers kan bewustheid van en 

voldoening aan relevante wetlike vereistes 
vir billike arbeidspraktyke toon. 

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Wet 75 van 
1999, is gepromulgeer om ekonomiese ontwikkeling en 
maatskaplike geregtigheid te bevorder deur uitvoering 
te gee aan die reg op billike arbeidspraktyk, soos in die 
Grondwet bepaal, deur die skep en toepas van basiese 
diensvoorwaardes en deur die variasie van basiese 
diensvoorwaardes te reguleer. Die Wet gee ook uitvoering 
aan die verpligtinge wat die Republiek aangegaan het 
as lidstaat van die Internasionale Arbeidsorganisasie 
(IAO). Hierdie is ’n belangrike aspek aangesien dit ’n 
internasionale vereiste is om aan die IAO-verpligtinge te 
voldoen om te bewys dat billike arbeidspraktyke toegepas 
word.

Die Wet is nie van toepassing op werkers wat minder as 
24 uur per maand vir ’n werkgewer werk nie en ook nie 



2  Gepubliseer onder RK R1441 in SK 19453 van 13 November 1998.
3  Gepubliseer onder Artikel 6(1)(a) van die Wet of soos gespesifiseer in die SK 17976 Kennisgewing 860 Regulasie 8301 of 2 September 2005.
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vir werk wat spoedeisend gedoen moet word en wat nie 
deur werknemers binne die normale werkure uitgevoer 
kan word nie. 

Inligting in die vorm van ’n Kode vir Goeie Praktyk, 
waarvan die doel is om inligting en riglyne te gee aan 
werkgewers en werknemers oor die reël van werksure en 
die impak van werktyd op die gesondheid, veiligheid en 
gesinsverantwoordelikheid van werknemers, insluitend 
werkers wat skofwerk verrig of gereeld nagskofte doen, en 
op hul werkgewers. 

Artikels 19 - 25 en Artikel 27 in die Wet reguleer verlof 
(jaarlikse verlof, betaling tydens jaarlikse verlof, siekverlof, 
kraamverlof, en gesinsverantwoordelikheidsverlof), terwyl 
Artikel 26(1) vereis dat geen werkgewer van ’n swanger 
vrou, of ’n vrou wat haar baba borsvoed, kan vereis of 
toelaat om werk te doen wat gevaarlik vir haar of haar baba 
se gesondheid is nie. Die Kode vir Goeie Praktyk rakende 
die Beskerming van Werknemers tydens Swangerskap en 
na Geboorte van ’n Kind2 definieer hoe werkgewers die 
gesondheid van swanger vroue en vroue wat borsvoed, kan 
beskerm en verskillende fisiese, ergonomiese, chemiese 
en biologiese gevare (verder uitgebrei in vier toepaslike 
skedules) kan identifiseer.

Artikels 28 - 35 reguleer besonderhede van indiensneming, 
rekordhouding, betaling van vergoeding, aftrekkings en 
berekening van vergoeding en lone. Laasgenoemde – 
berekening van werknemersvergoeding (Artikel 35(5)(1)) 
– is uitgebrei in die vorm van ’n skedule gepubliseer in RK 
691 in SK 24889 van 23 Mei 2003, wat verduidelik watter 
betalings ingesluit is in ’n werknemer se vergoeding en wat 
nie deel vorm van die vergoeding nie. 

Algemene Administratiewe Regulasies is gepubliseer 
onder RK R1438 in SK 19453 van 13 November 1998, 
gewysig by RK R319 in SK 23228 van 22 Maart 2002 
en RK R936 in SK 23610 van 25 Julie 2002, wat veral 
nuttig is vir werkgewers omdat dit die reëls neerlê vir die 
hou van rekords, werktydreëling, verlof, indiensneming 
en vergoeding, beëindiging en wysiging van basiese 
diensvoorwaardes en sektorale vasstellings. Die regulasies 
bevat ook handige vorms wat die werkgewer sal moet 
gebruik soos loonregisters (BCEA2), bywoningsregister 
(BCEA3), betaalstrokie (BCEA4) en dienssertifikaat 
(BCEA5), en meer. Sektorale vasstelling vir plaaswerkers 
is gevestig onder RK R1499 in SK 24114 van 2 Desember 
2002 en word elke drie jaar daarna hersien. ’n Plaaswerker 
sluit ’n huishulp in wat diens verrig in ’n huis op die plaas, 

sowel as ’n veiligheidswag (maar wat nie in diens van ’n 
privaat sekuriteitsmaatskappy is nie). 

Die sektorale afdeling skryf die minimum lone van 
toepassing op ’n plaaswerker voor (Artikels 51 - 58) maar, 
aangesien dit gereeld bygewerk word (kyk hierbo), is dit 
belangrik dat boere in besit is van die jongste voorgeskrewe 
lone. Skriftelike besonderhede van indiensneming word 
vereis soos die werkgewer se naam, naam en beroep 
van die werknemer, beskrywing van die werk wat die 
werknemer doen, plek van werk, datum van indiensneming, 
verlofbesonderhede, en kennisgewingtydperk (Artikel 
9). Werkure word voorgeskryf in Artikels 10 - 20 en sluit 
in noodwerk op Sondae, nagwerk, etenstyd-intervalle, 
rusperiodes en openbare vakansiedae. Die soort verlof 
waarop ’n plaaswerker geregtig is, sluit in jaarlikse 
verlof, siekverlof, gesinsverantwoordelikheidsverlof, en 
kraamverlof (Artikels 21 - 25). 

Prosedure vir diensbeëindiging is vervat in Artikels 36 - 42 
en sluit in betaling in die plek van kennisgewing, betaling 
by diensbeëindiging, skeidingsgeld en dienssertifikaat. 
Die sektorale vasstelling sluit ’n artikel (Artikel 25) oor die 
verbod op kinder- en dwangarbeid (ook vervat in die Wet op 
Basiese Diensvoorwaardes, Wet 75 van 1997 (Artikels 43 - 
48) in. Geen persoon mag ’n kind onder die ouderdom van 
15 jaar vir plaaswerk in diens neem nie en alle gedwonge 
arbeid is verbode. 

Aanwyser 
2.1.2  Werkgewers moet bewys kan 

lewer dat werknemers se 
werkloosheidsversekeringsbydraes betaal is. 

Die Wet op Bydraes vir Werkloosheidsversekering, Wet 4 van 
2002, is van toepassing op alle werkgewers en werknemers 
met uitsondering waar ’n werknemer wat vir minder as 24 
uur per maand in diens is, of waar die werknemer kragtens 
’n geregistreerde leerlingskapooreenkoms ooreenkomstig 
die Wet op die Ontwikkeling van Vaardighede, Wet 97 van 
1998, vergoeding ontvang. 

Dit is die plig van elke werkgewer en werknemer op wie 
die wet van toepassing is om maandeliks by te dra tot 
die Werkloosheidsversekeringsfonds. Die bedrag van die 
betaalbare bydrae op ’n maandelikse basis is 1% van die 
vergoeding betaal3. Boere moet daarvan bewus wees dat 
dit waarskynlik op gereelde basis hersien sal word en moet 
dus sorg dat hulle te alle tye tot op datum bewus is van die 
relevante vereistes. 

“
Boere word aangemoedig om die Departement van Arbeid se 
webtuiste (www.labour.gov.za) te besoek waar alle relevante 
wetgewing oor arbeidsake besigtig kan word

“



20 

Aanwyser 
2.1.3  Werkgewers is bewus van die vereistes 

rakende vergoeding vir ongeskiktheid of 
dood wat spruit uit beroepsaktiwiteite. 

As ’n werknemer in ’n ongeluk betrokke is wat lei tot 
sy/haar ongeskiktheid of dood, is die werknemer of 
die afhanklikes geregtig op sekere voordele waarvoor 
voorsiening gemaak word in die Wet op Vergoeding vir 
Beroepsbeserings en Siektes, Wet 130 van 1993. Om vir 
die voordele in aanmerking te kom, het die werkgewer 
sekere verpligtinge soos: 
• Werkgewers moet registreer by die 

Vergoedingskommisaris (aangestel kragtens Artikel 2 
van die Wet) soos voorgeskryf ooreenkomstig Artikel 
80 van die Wet;

• Werkgewers hou rekord van alle werknemers betreffende 
lone, tyd gewerk, oortyd gewerk, betaling vir stukwerk 
en enige ander voorgeskrewe besonderhede, en 
sodanige rekord word bewaar vir ’n tydperk van vier 
jaar (Artikel 81 van die Wet);

• Werkgewers moet jaarliks (van 1 Maart tot die einde 
Februarie die volgende jaar) die kommissaris voorsien 
van ’n opgawe wat die verdienstes vir daardie jaar toon 
(Artikel 82); en

• Werkgewers ontvang ’n aanslag, soos deur die 
kommissaris bereken, binne die tydperk soos deur die 
Wet voorgeskryf (Artikel 83). 

LET WEL: Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings 
en Siektes, Wet 130 van 1993, vervang die Werknemers-
vergoedingswet, Wet 30 van 1941 (soos gewysig). 

Vergoedingseise moet voldoen aan prosedures soos in 
die Wet uiteengesit (Artikels 38 - 44). Let daarop dat reg 
op voordele kragtens die Wet verval as die ongeluk nie 
binne 12 maande van die datum van die ongeluk onder 

die aandag van die kommissaris of die werkgewer gebring 
word nie. 

As ’n werknemer ‘n beroepsiekte opgedoen het, of as die 
werknemer ’n siekte anders as ’n beroepsiekte opgedoen 
het en so ’n siekte het gevolg uit en in die loop van sy 
indiensneming, sal die werknemer geregtig wees op 
vergoeding soos in die Wet voorsien (Artikel 65). Die reg 
op voordele kragtens die Wet sal, indien enige siekte, 
soos na verwys in Artikel 65(1), nie binne 12 maande 
vanaf die aanvang van die siekte onder die aandag van 
die Kommissaris of die werkgewer gebring is nie, verval. 
Skedule 3 van die Wet identifiseer sowel die siekte as 
die werkomgewing waaruit aanvaar word dat die siekte 
ontstaan het en in die loop van sy/haar diens. 

Terwyl ’n groot gedeelte van die Wet te doen het met die 
kommissaris se administrasie, moet grondeienaars bewus 
wees van hul verpligtinge (Hoofstuk 9) soos kortliks 
hierbo opgesom. 

KRITERIUM 
2.2 ’n Veilige werksomgewing sonder risiko vir die 

gesondheid van werknemers word voorsien en 
in stand gehou. 

Aanwyser 
2.2.1  Werkgewers kan bewustheid van en 

voldoening aan relevante voorwaardes 
rakende die gesondheid en veiligheid van 
mense by die werk toon.

Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet 85 van 
1993 (WBGV) is onder meer opgestel om te voorsien vir 
die gesondheid en veiligheid van persone in die werkplek. 
’n Kopie van die Wet moet vertoon word op elke plaas en 
werkgewers moet vertroud wees met daardie gedeeltes 

Figuur 2: Gesondheid en veiligheid in die werkplek.



Figuur 2: Gesondheid en veiligheid in die werkplek.
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van die Wet wat op hul besondere boerderyaktiwiteite van 
toepassing is.

Algemene pligte van werkgewers teenoor hul werknemers 
(Artikel 8(1)) vereis dat elke werkgewer, vir sover dit redelik 
uitvoerbaar is, ’n werkomgewing voorsien wat veilig en 
sonder risiko vir die gesondheid van sy/haar werknemers 
is. Dié pligte sluit in (Artikel 8(2)):
• om reëls neer te lê wat die werkers beskerm teen gevare 

of potensiële gevare;
• die voorsiening van inligting, opdragte, opleiding en 

toesig, soos nodig en redelikerwyse uitvoerbaar, om 
die gesondheid en veiligheid van werknemers in die 
werkplek te verseker; en 

• om seker te maak dat masjinerie onder toesig van ’n 
opgeleide persoon gebruik word en dat alle voorkomende 
maatreëls toegepas word.

Werkgewers het ook ’n verpligting om, sover as wat dit 
prakties moontlik is, elke werknemer in te lig (Artikel 13) 
oor die gevare vir sy gesondheid en veiligheid verbonde 
aan elke taak wat hy/sy moet verrig en enige installasie 
of masjinerie wat hy/sy moet gebruik, sowel as die 
voorkomende maatreëls wat gevolg moet word ten opsigte 
van daardie gevare. Let ook op dat, kragtens die Wet op 
Nasionale Omgewingsbestuur (WNOB), Wet 107 van 1998, 
Artikel 2(4)(i), werkers die reg het om te weier om werk 
uit te voer wat skadelik is vir die mens se gesondheid of 
die omgewing, en dat hierdie reg gerespekteer en beskerm 
moet word. 

Belangrik: Die WBGV plaas die onus nie totaal 
op die werkgewer nie. Die werknemer moet ook 
verantwoordelikheid aanvaar vir sy/haar optrede, soos 
uiteengesit in Artikel 14. By die werk moet werknemers 
dus redelike voorsorg tref vir sy/haar eie én ander persone 
se veiligheid wat geraak kan word deur sy/haar optrede. 
Bevele moet volgens wet uitgevoer word en enige onveilige 
situasies en enige insident wat gesondheid kan raak of ’n 
besering veroorsaak het, moet aangemeld word.

Bykomend tot die WBGV moet boere bewus wees van 
regulasies betreffende die veilige vervoer van werkers op 
die plaas self, en die vervoer van werkers op openbare paaie 
(Nasionale Padverkeersregulasies, 93/19965, Regulasie 
247). Mense mag dus net op ’n goederevoertuig vervoer 
word as die kante toegemaak is tot ’n hoogte van minstens 
350 mm bo die vlak waarop die persoon sit, en minstens 
900 mm bo die vlak waarop ’n persoon staan. Mense mag 
ook nie in ’n goederevoertuig vervoer word as hulle nie deur 
’n afskorting van die goedere geskei is nie. Enige persoon 
wat ’n voertuig vir die vervoer van mense bestuur, moet ’n 
geldige bestuurdersrybewys hê, bedrewe wees t.o.v. die 
bestuur van die spesifieke voertuig en medies geskik. Dit 
geld vir drywers op sowel private as openbare paaie. 

Daar kan kwessies wees betreffende voedselveiligheid 
op ’n spesifieke plaas en, vanweë die belangrike rol 
wat dié aspek speel, veral in die uitvoermark, is ’n 
kriterium ingesluit wat handel oor voedselveiligheid- en 
higiënepraktyke (sien 2.7). 

Die WBGV laat die minister toe om regulasies uit te vaardig 
wat nodig is in belang van die gesondheid en veiligheid van 
mense in die werkplek of in verband met die gebruik van 
installasies of masjinerie (Artikel 43). Sodanige regulasies 
is gepubliseer en werkgewers moet daarvan bewus wees 
en optree om te voldoen aan die toepaslike regulasies. 
Die volgende lys is ’n voorbeeld van toepaslike regulasies. 

Algemene Veiligheidsregulasies4 
Handel oor persoonlike veiligheidstoerusting en -geriewe; 
bedwelming; noodhulp; noodtoerusting en -prosedure; 
stoor van vlambare vloeistowwe; stapel van goedere; 
sweiswerk, vlamsny, soldeer en soortgelyke aksies; 
veilige gebruik van lere en opritte. 

Omgewingsregulasies5

Dit handel oor termiese vereistes (bv. minimum 
buitetemperatuur); verkoelde omgewing; beligting; 
voorsiening vir vensters in verhouding tot grootte van 
die gebou; ventilasie; huishouding (m.a.w. voldoende 
vry en onbelemmerde ruimte by elke masjien in ’n 
binnenshuise werkplek; voorsorg teen oorstroming; en 
brandvoorkoming in die werkplek bv. ontruiming). 

Gedrewe masjinerie-regulasies6

Handel oor draaiende masjinerie; sirkelsae; bandsae en 
bandmesse; houtskaaf-, houtvries- en tapgatmasjiene; 
skuurmasjiene; slypmasjiene; meganiese skêre, 
guillotien en perse; walse en strykwalse; lugkompressors; 
vervoerbande; goederehysers; en opligmasjinerie en 
opliggerei. 

Algemene masjinerie-regulasies7

Handel met toesig oor masjinerie; beveiliging van 
masjinerie; bediening van masjinerie; werk aan 
bewegende of elektries lewendige masjinerie; en apparaat 
om masjinerie aan of af te skakel. 

Elektriese masjinerie-regulasies8 
Handel met veiligheidstoerusting, werk aan ontkoppelde 
elektriese masjinerie, elektriese heinings, gebruik van 
draagbare elektriese gereedskap en elektriese lig, en 
ander aspekte meestal van toepassing op elektriese 
toerustingverskaffers en nie boere nie. 

Elektriese-installasie-regulasies9

Handel met regulasies betreffende die installering van 
elektrisiteitstoevoer en is van toepassing op boere in 
die sin dat hulle ’n voldoeningsertifikaat moet hê ten 

4 Gepubliseer onder RK R1031 in SK 10252 van 30 Mei 1986 en laas gewysig by RK R1010 in SK 25027 van 18 Julie 2003. 
5  Gepubliseer onder RK R2281 in SK 10988 van 16 Oktober 1987 en laas gewysig by RK 307 in SK 24967 van 7 Maart 2003.
6 Gepubliseer onder RK R295 in SK 11152 van 26 Februarie 1988.
7 Gepubliseer onder RK R1521 in SK 11443 van 5 Augustus 1988.
8 Gepubliseer onder RK R1593 in SK 11458 van 12 Augustus 1988 en gewysig by RK R 1185 in SK 12497 van 1 Junie 1990.
9 Gepubliseer onder RK R2920 in SK 14350 van 23 Oktober 1992 en gewysig by RK R962 in SA 15747 van 20 Mei 1994.
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opsigte van enige installasies onderworpe aan sekere 
voorwaardes. 

Regulasies betreffende gevaarlike chemiese 
middels10  
Dié regulasies raak ’n werknemer wat werk verrig in ’n 
werkplek wat enige persoon kan blootstel aan die inneem 
van ’n Gevaarlike Chemiese Middel (GCM) in daardie 
werkplek. Blootstelling van werknemers aan middels wat 
skadelik vir gesondheid kan wees, moet voorkom word of, 
waar dit nie redelik prakties is nie, toereikend beheer word. 
Boere moet die name/stowwe van elke chemiese produk op 
die plaas vergelyk met die lys van stowwe in die tabelle om 
uit te vind of ’n GCM op die plaas aangehou word. Indien 
wel, moet opgetree word soos gemeld in die regulasies om 
blootstelling van werknemers aan die geïdentifiseerde GCM 
te voorkom. 

Regulasies vir installeer van hoë risiko-aanlegte11  
Dit geld vir werkgewers wat ’n installasie wat groot gevaar 
inhou, op hul perseel het of ’n hoeveelheid gevaarlike 
middels wat ’n risiko kan inhou vir die gesondheid 
en veiligheid van werknemers en ook die publiek kan 
affekteer. Dit is onwaarskynlik dat dié regulasies op boere 
van toepassing sal wees omdat dit meestal by groter 
prosesseeraanlegte voorkom.

Asbesregulasies12

Hierdie regulasies geld vir elke werkgewer wat werk laat 
doen in ’n werkplek wat ’n persoon kan blootstel aan 
asbesstof. Geen werkgewer of persoon in eie diens mag 
vereis of toelaat dat enige persoon in ’n omgewing werk 
waarin hy/sy blootgestel sal wees aan meer asbesstof as 
die voorgeskrewe beroepsblootstellingsperk nie. Hoewel dit 
kan blyk asof die regulasies slegs toepaslik is op werk in ’n 
asbesomgewing, vereis Regulasie 14 van die werkgewer 
of werknemer om redelike stappe te doen om te verseker 

dat die plek waar asbes in die werkplek, geboue, aanleg of 
perseel geleë is nie enige gevaarlike asbesstof afgee nie. ’n 
Inventaris van alle asbes, asook die ligging daarvan moet 
opgestel word. Voorsorgmaatreëls word ook voorgeskryf vir 
wanneer gebou, veranderinge gemaak, opgeknap, herstel, 
afgebreek of asbessement dakplate, geute, muurpanele, 
fassieborde en verwante produkte by ’n gebou gebruik 
word (Regulasie 15). 

Die korrekte prosedure vir die storting van asbesafval is 
vervat in Regulasie 20. Die storting van spesifiek asbesafval 
wat blootstelling kan veroorsaak, moet gedoen word op 
persele spesiaal vir dié doel ontwerp ooreenkomstig die Wet 
op Omgewingsbewaring, Wet 73 van 1989, en Nasionale 
Wet op Omgewingsbestuur, Wet 107 van 1988. 

Regulasies betreffende Geraas-geïnduseerde 
Gehoorverlies13  
Hierdie regulasies geld vir ’n werkgewer wat werk laat 
uitvoer in ’n plek met ’n geraasvlak teen of hoër as die 
geraasvlakgradering van 85dBA waar die geraasvlakperk 
van 85dBA oorskry word. Regulasie 9 vereis dat die 
werkplek, of die geaffekteerde gedeelte van die werkplek, 
as geraassone gesoneer en duidelik as sodanig afgebaken 
word. Die vereiste gehoorbeskermende toerusting 
(Regulasie 12) moet in die geraasgebied gedra word. 
Beheer van geraasblootstelling (Regulasie 10) word sover 
as prakties moontlik vereis, om geraas te verminder of 
geraasbeheermaatreëls in te stel. 

Hoewel dié maatreëls nie op alle boere van toepassing sal 
wees nie, is dit waarskynlik dat daar prosesseeraanlegte of 
masjinerie op plase kan wees wat die 85dBA geraasvlakperk 
oorskry en waar hierdie regulasies sal geld. Dus moet ’n 
analise van blootstelling aan geraas minstens een keer 
elke twee jaar gedoen word (Regulasie 7) en monitering 
moet plaasvind volgens ’n stelsel van mediese toesig vir 

10 Gepubliseer onder RK R1179 in SK 16596 van 25 Augustus 1995 en gewysig by RK R930 in SK 25130 van 25 Junie 2003.
11 Gepubliseer onder RK R692 in SK 22506 van 30 Julie 2001.
12 Gepubliseer onder RK R155 in SK 23108 van 10 Februarie 2002.
13 Gepubliseer in RK R307 in SK 24967 op 7 Maart 2003.
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alle werknemers wat blootgestel word aan geraas bo die 
geraasvlakperk. 

Algemene Administratiewe Regulasies (AAR) 
Hierdie regulasies is omvattend kragtens die WBGV. Boere 
moet bewus wees van die AAR; versuim om hieraan te 
voldoen stel die boer bloot aan vervolging en is strafbaar 
met ’n boete en/of tronkstraf. Die regulasies sluit in: 
• Toegang tot die perseel deur ’n inspekteur
• Die vereiste dat ’n afskrif van die WBGV en relevante 

regulasies geredelik beskikbaar is in die werkplek waar 
die werkgewer vyf of meer mense in sy diens het

• Die beskikbaarheid van ’n geskikte plek waar 
gesondheid- en veiligheidskomitees kan vergader, en 
die hou van rekord van komiteevergaderings vir drie 
jaar

• Prosedure vir onderhandeling en konsultasie met 
geregistreerde vakbonde van daardie werkplek voor die 
aanwys van gesondheid- en veiligheidsverteenwoordigers 
of, in die afwesigheid van ’n geregistreerde vakbond, 
prosedure vir raadpleging van werknemers se 
verteenwoordigers in die werkplek voor gesondheid- en 
veiligheidsverteenwoordigers aangewys word

• Aanmeld van insidente en beroepsiektes en prosedure 
gevolg rakende sodanige insidente en siektes

• Aanteken en ondersoek van alle insidente, waarvan 
rekord gehou moet word vir ’n tydperk van minstens 
drie jaar

• Prosedure om getuies te roep tydens ’n ondersoek.

Konstruksieregulasies14

Dié regulasies is van toepassing op enige persoon betrokke by 
konstruksiewerk. Hoewel die meeste regulasies kontrakteurs 
raak, is daar kliëntverantwoordelikheid ooreenkomstig 
Regulasie 4, hoofsaaklik betreffende gesondheid- en 
veiligheidvoorskrifte. Boere wat ’n kontrakteur aanstel om 
op die plaas konstruksiewerk te doen, moet bewus wees 
van hierdie kliëntverantwoordelikheid. 

Regulasies oor geriewe15

Dié regulasies fokus op die werkplek in die WBGV 
gedefinieer as “enige perseel of plek waar ’n persoon werk 
doen in die loop van sy diens.” Terwyl ’n werkomgewing 
op ’n plaas waarskynlik verskil van die doel met hierdie 
regulasies, moet boere veral bewus wees van sanitêre 
vereistes (Regulasie 2) en drinkwaterregulasies 
(Regulasie 7). 

Dit word erken dat die boerderybedryf verskil t.o.v. 
grootte, omvang en vlak van tegniese bedrywighede. 

Ten spyte hiervan moet alle boere, ongeag die grootte 
en gebruik van tegniese vaardighede, seker maak dat 
werksomstandighede veilig vir werkers is, daar genoeg 
drinkwater is, dat werkers voorsien word met persoonlike 
beskermende toerusting en klere, en dat noodhulpgeriewe 
op die perseel beskikbaar is. Die Internasionale 
Arbeidsorganisasie het ’n aantal dokumente rakende 
veiligheid en gesondheid gepubliseer, bv. oor veiligheid 
met die gebruik van chemikalieë in die werkplek (Genève, 
IAO, 1993), veiligheid en gesondheid met die gebruik 
van landbouchemikalieë: ’n gids (Genève, IAO, 1991) en 
veiligheid en gesondheid in landbou (Genève, IAO, 1990 
- www.ilo.org). 

KRITERIUM 
2.3 Verblyfsregsekerheid vir woonarbeiders en 

plaasbewoners word onderskryf.

Aanwyser 
2.3.1  Die regte van woonarbeiders en 

plaasbewoners om op grond te woon 
en grond te besit waar toepaslik, word 
gedokumenteer.

Die Wet op Grondhervorming (Woonarbeiders), Wet 3 van 
1996, is ingestel om sekerheid ten opsigte van verblyfreg 
te bied vir woonarbeiders en persone wat grond bewoon 
of gebruik weens hul verbintenis met woonarbeiders. Die 
Wet maak ook voorsiening vir verkryging van grond en die 
reg op grond deur woonarbeiders. Woonarbeiders het ’n 
wetlike reg saam met sy/haar familielede om daardie deel 
van die grond wat hulle op 2 Junie 1995 gebruik of beset 
het, te beset en te benut. Die reg van ’n woonarbeider 
in dié verband mag slegs beëindig word ooreenkomstig 
die bepalings van hierdie Wet (Artikel 2). Verder mag 
woonarbeiders slegs uitgesit word in terme van ’n hofbevel 
wat kragtens hierdie Wet (Artikel 15) uitgereik is. 

Woonarbeiders het ook die reg, onderhewig aan die 
bepalings van die Wet, om grond te verkry (Artikel 16). 
Die eienaar van die grond, of enige persoon wie se regte 
geraak word, is geregtig op vergoeding, soos in die 
Grondwet bepaal, vir die verkryging van grond of die reg 
op grond deur die applikant (Artikel 21). 

Kort na die promulgering van hierdie wet het die Wet 
op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg, Wet 
62 van 1997 (WUSV) van krag geword. Dit is ingestel 
om die voorwaardes van verblyf en omstandighede 
waaronder die reg van persone om grond te bewoon, 

14 Gepubliseer onder RK R1010 in SK 25207 van 8 Julie 2003. 
15 Gepubliseer onder RK R924 in SK 26636 van 13 Augustus 2005 en by RK R1045 in SK 21753 van 10 September 2004. 

“
Die Wet op Grondhervorming is ingestel om sekerheid ten opsigte 
van verblyfreg te bied vir woonarbeiders en persone wat grond 
bewoon of gebruik weens hul verbintenis met woonarbeiders

“
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beëindig of geregtelik uitgesit mag word, en om die 
langtermyn sekerheid van grondbesit te fasiliteer. Die Wet 
is van toepassing op n grondbewoner, wat gedefinieer 
word as ’n persoon wat grond bewoon wat aan ’n ander 
persoon behoort en wat op 4 Februarie 1997 of daarna 
toestemming of ’n ander wetlike reg gehad het om dit te 
doen. Dit sluit ’n woonarbeider ooreenkomstig die Wet op 
Grondhervorming (Woonarbeiders), Wet 3 van 1996, uit. 
Die WUSV voorsien ook, deur bystand van die staat, om 
die beplanning van ontwikkeling vir bewoners, op die 
terrein sowel as van die terrein af, te fasiliteer. Dit bepaal 
die regte en pligte van sowel die bewoner as die eienaar 
en lê die wetlike verantwoordelikhede neer ooreenkomstig 
die beëindiging van bewoningsreg (Artikel 8), beperkinge 
op uitsetting (Artikel 9) en herstel van die woning en 
gebruik van grond deur persone wat uitgesit is strydig met 
die bepalings van die Wet (Artikel 14). Boere wat geraak 
word, moet voldoen aan die vereistes van hierdie twee 
wette en die regte van die betrokke mense resptekteer, 
terwyl hulle ook hul eie reg op vergoeding erken. 

KRITERIUM 
2.4 Die ontwikkeling van plaasarbeiders se 

vaardighede word bevorder. 

Aanwyser 
2.4.1  Bydrae tot die ontwikkeling van 

plaasarbeidersvaardighede kan getoon word. 

Die Wet op die Ontwikkeling van Vaardighede, Wet 97 van 
1998, is ingestel om o.a.:
• die vaardighede van die Suid-Afrikaanse werksmag te 

ontwikkel
• die lewensgehalte van werkers, hul vooruitsig op werk 

en arbeidsbeweeglikheid te verbeter
• produktiwiteit in die werkplek en mededingendheid van 

werkgewers te verbeter
• self-indiensneming te bevorder
• werkgewers aan te moedig om aan werknemers die 

geleentheid te bied om nuwe vaardighede aan te leer 
en

• die indiensnemingsmoontlikhede van voorheen 
benadeelde persone te verbeter en dié nadele deur 
opleiding en onderwys reg te stel.

Die doel van die Wet word bereik deur die skep van ’n 
institusionele en finansiële raamwerk wat o.a. bestaan uit 
’n finansieringskema vir vaardigheidsontwikkeling, soos 
voorsien in die Wet op Heffings vir die Ontwikkeling van 

Vaardighede, Wet 9 van 1999. Die wet vereis van elke 
werkgewer om ’n vaardigheidsontwikkelingsheffing van 
1% op die bedrag onderhewig daaraan te betaal (die 
totale vergoedingsbedrag deur die werkgewer betaal aan 
sy werknemer in enige maand – Artikel 3(4)). Artikel 
3(5) meld bedrae (bv. pensioen) wat uitgesluit word van 
vergoeding waarop die 1%-heffing betaalbaar is. Die 
heffing is ook nie deur enige werkgewer betaalbaar in 
enige maand waar daar redelike gronde bestaan om te 
aanvaar dat die vergoeding deur die werkgewer betaal of 
betaalbaar aan al sy werknemers in die voorafgaande 12 
maande minder as R500 000.00 is nie. 

Werkgewers wat waarskynlik die heffing sal moet betaal, 
moet by die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse 
Inkomstediens aansoek doen om vir doeleindes van 
die Wet geregistreer te word as werkgewer en vir die 
doeleindes van die heffing aandui onder watter SOOO 
(Sektorale Onderwys en Opleidingsowerheid – Engels: 
SETA; Sectoral Education and Training Authority) hy/sy 
geklassifiseer moet word. Vir boere sal dit waarskynlik 
die Landbousektor Onderwys en Opleidingsowerheid 
(AGRISOOO) wees. 

KRITERIUM 
2.5 Bydrae tot die plaaslike ekonomie kan getoon 

word. 

Aanwyser 
2.5.1  Werkgewers kan deelname toon aan aksies 

wat die plaaslike ekonomie versterk.

Daar is ook toenemende bewys dat landbougroei en 
doeltreffende bestuur van natuurbronne afhang van 
die politieke, wetlike en administratiewe vermoë van 
landelike gemeenskappe om hul eie toekoms te bepaal en 
om hul natuurlike bronne en ander ekonomiese belange te 
beskerm. In afwesigheid van dié vermoë is die resultaat 
misbruik van gemeenskaplike eiendomsbronne, verarming 
van landelike mense, veral vroue, en die verswakking of 
verbrokkeling van landelike instellings (Rukini, 2004). 

Boere moet, waar moontlik, ’n sigbare poging aanwend 
om by te dra tot die skep van ’n volhoubare plaaslike 
ekonomie. Een van die maniere om dit te bereik, is die 
aanvaarding van ’n beleid om inwoners van die plaaslike 
gemeenskap of woonarbeiders op die plaas te gebruik. 
 

“
Boere moet, waar moontlik, ’n sigbare poging aanwend om by 
te dra tot die skep van ’n volhoubare plaaslike ekonomie.

“
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KRITERIUM 
2.6 Grondeienaars voorsien verblyf en verwante 

basiese dienste aan plaaswerkers en 
woonarbeiders. 

Aanwyser 
2.6.1  Verblyf vir plaaswerkers en woonarbeiders is 

struktureel in ’n goeie toestand en drinkwater- 
en voldoende afvalbestuursgeriewe word 
voorsien.

Die Suid-Afrikaanse Grondwet bepaal dat elkeen die 
reg op voldoende behuising het (Artikel 26) en dat die 
staat redelike wetlike en ander optrede moet instel om 
realisering van hierdie reg te verwesenlik. Verder mag 
niemand uit hul woning gesit word, of mag hul huis 
gesloop word, sonder dat ’n hofbevel dit magtig nadat 
alle relevante wetgewing oorweeg is nie. Die regering is 
verplig om dié reg te erken; grondeienaars het egter nie 
net ’n wetlike verantwoordelikheid nie maar ook ’n morele 
verantwoordelikheid om te verseker dat plaaswerkers 
en plaasbewoners toegang het tot voldoende behuising. 
In Suid-Afrikaanse verband kan twee tipes behuising 
onderskei word – voorsiening van verblyf en tradisionele 
behuising (Lewis, MacFarlane, Howard en Germishuizen, 
2009). 

Grondeienaars word aangeraai om die Wet op Nasionale 
Bouregulasies en Boustandaarde, Wet 103 van 1977, te 
raadpleeg. Die wet bevat tegniese inligting en spesifikasies 
oor geboue en die konstruksie daarvan. Konstruksie van 
enige geboue sal gemagtig moet word deur die plaaslike 
owerheid en voldoen aan die vereistes van SANS 10400. 
Kortliks beteken dit geboue moet struktureel veilig wees, 
dakke duursaam, struktuur en dak waterdig en voorsiening 
moet gemaak word vir kookareas, vullisstorting en sanitêre 
geriewe. Beligting en ventilasie moet voldoende wees 
(minimum van een venster per vertrek), sanitasie moet 

toepaslik ontwerp en geïnstalleer word en voldoen aan 
SANS 10400, terwyl vullisstorting in toereikende houers 
gedoen moet word. Stormwaterbestuur moet geskik vir 
die terrein wees, terwyl brandbeskerming (toereikende 
toerusting) beskikbaar moet wees met goedkeuring van die 
plaaslike munisipaliteit t.o.v. enige brandinstallasies. 

Oor tradisionele behuising het die VN se komitee vir 
ekonomiese, sosiale en kulturele regte opgemerk dat 
kultuurdoelmatige huisvestig ’n kulturele identiteit toepaslik 
moet weerspieël (uit Lewis et al, 2009). Grondeienaars 
moet poog om te verseker dat die tradisionele huisvesting 
stewig is, dat voorsiening vir drinkwater en geskikte 
stortingsgeriewe beskikbaar is. Veral van besondere 
relevansie vir Suid-Afrikaanse grondeienaars is dat 
tradisionele huisvesting op ’n plaas mense mag huisves wat 
nie noodwendig op die plaas in diens is nie, maar wel elders 
of selfs werkloos is. Sulke mense kan verblyfreg hê.

KRITERIUM 
2.7 Produkveiligheid en higiënestandaarde word 

gekontroleer. 

Aanwyser 
2.7.1  Voedselveiligheid en higiënepraktyke word 

toegepas. 

Baie boere produseer vir die uitvoermark, veral Europa, en 
is al blootgestel aan die GlobalGAP-sertifiseringsvereistes. 
GlobalGAP het ontstaan in reaksie op toenemende kommer 
oor verbruikers t.o.v. produkveiligheid en omgewings- 
en arbeidstandaarde en het om dié rede verskillende 
standaarde omskep in een algemene sertifiseringstelsel 
wat nou internasionaal as die topstandaard vir “goeie 
landboupraktyk” beskou word (www.globalgap.org). 
Hierdie kriterium is gegrond op die GlobalGAP-konsep en 
fokus feitlik eksklusief op hul standaardpraktyke vir “higiëne 

Figuur 3: ’n Uitstekende voorbeeld van huisvestig vir 
arbeiders in die Noord-Kaap. 

Figuur 4: ’n Voorbeeld van onaanvaarbare 
huisvesting vir arbeiders.
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en veiligheid in die werkplek” wat die veiligheid van werkers 
en die higiënevereistes m.b.t. die werkers en die produk 
verseker. Die kriterium se doel is om garsprodusente te 
help om basiese higiënekontrole toe te pas soos:  

• onderhoud en skoonmaak van gereedskap, houers en 
voertuie betrokke by die oes en vervoer van produkte; 

• toegang tot skoon handewasgeriewe en toilette vir 
werkers in nabyheid van die werk; 

• skoon stoorgeriewe op die plaas; 
• deeglik gemerkte, afgebakende rook-, eet- en 

drinkareas; 
• goedgekeurde skoonmaakmiddels; 
• knaagdiergif wat slegs as laaste heenkome gebruik word 

(kyk na 3.1.4); en 
• dat enige chemikalieë en plantbeskermingsprodukte 

gebruik vir na-oesbeskerming van die produk geregistreer 
is en korrek toegedien word, en dat behoorlike rekord 
van hul gebruik gehou word. 

KRITERIUM 
2.8 Voorkoming van dieremishandeling word aktief 

bevorder. 

Aanwyser 
2.8.1  Daar is geen mishandeling van diere deur 

enige grondeienaar tydens plaasbedrywighede 
nie.

Die Wet op Dierebeskerming, Wet 71 van 1962, die 
Wysigingswet op Dierebeskerming, Wet 7 van 1991, en 
die Wysigingswet op Diere-aangeleenthede, Wet 42 van 
1993, konsolideer wette rakende die voorkoming van 
wreedheid teenoor diere. Die wette lê maatreëls neer, nie 
net vir die beskerming van mak diere (honde, katte, perde, 
beeste, skape, ens.) nie, maar ook vir enige wilde dier in 
gevangeneskap of onder beheer van ’n persoon. Die boer 
se verantwoordelikheid t.o.v. die toepaslikheid van die Wet 
word duidelik omskryf en sluit in:
• die onnodige vasmaak van enige dier, wat onnodige 

lyding kan veroorsaak
• onnodige uithongering of onthouding van kos en water
• om ’n dier nalatig in ’n vuil toestand te hou, 

veeartsenykundige sorg te ontsê, of versuim om ernstig 
beseerde diere te laat uitsit (waar dit wreed sal wees om 
lewe te verleng)

• om ’n dier sonder redelike oorsaak te verlaat onder 
omstandighede wat waarskynlik vir die dier lyding sal 
veroorsaak

• die besering van ’n persoon deur die nalatigheid van die 
eienaar van die dier
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Standaardpraktyke vir 
“higiëne en veiligheid in 
die werkplek” verseker die 
veiligheid van werkers en die 
higiënevereistes m.b.t. die 
werkers en die produk.  
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3. Natuurlike hulpbronne en biodiversiteit 
word bewaar, kritiese ekosisteemdienste 
en ekologiese prosesse onderhou en 
landboubronne volhoubaar benut. 

KRITERIUM 
3.1 Biodiversiteitsbates en ekosisteme word 

bewaar. 

Dié kriterium fokus op beskerming van bedreigde spesies 
soos in wetgewing voorsien, beheer van vreemde en 
indringerplante wat biodiversiteit potensieel bedreig, 
toepas van bestebestuurspraktyk om bedreigde of 
kritieke ekosisteme, hul dienste en prosesse te beskerm, 
en voorkoming of minimalisering van besoedeling en 
degradering van die omgewing. 

Omgewingswetgewing in Suid-Afrika is nie eenvoudig 
nie en boere moet n daadwerklike poging aanwend om 
seker te maak hul weet wat die bewaringstatus van die 
ekosisteem is waarin hul boer, en om elke poging aan 
te wend om watter habitat ook al op die plaas bestaan, 
te bewaar. Uiteraard is garsboerdery grondintensief, wat 
dit nog belangriker maak om enige bestaande natuurlike 
habitat te behou.

Aanwyser 
3.1.1  Bedreigde en beskermde spesies word 

beskerm. 

Wetgewing wat voorsiening maak vir die beskerming 
van bedreigde spesies bestaan op sowel nasionale as 
provinsiale vlak, met nasionale wetgewing wat normaalweg 
provinsiale wetgewing ter syde stel. Op nasionale vlak 
is daar twee belangrike wette wat spesies beskerm: die 
Nasionale Bosbouwet, Wet 84 van 1989 (NBW) en die 
Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Biodiversiteit, Wet 
10 van 2004 (NWOB:BD) 

Die NBW omvat die beskerming van sekere inheemse 
boomspesies (jaarliks gelys) en alle inheemse bome in 
woude (Artikels 7 - 16). Niemand mag ’n beskermde of 
inheemse boom in ’n natuurlike bos beskadig of vernietig 
behalwe met ’n lisensie of ooreenkomstig ’n vrystelling 
nie. 

Die NWOB:BD verbied (of vereis ’n spesiale permit) enige 
optrede wat impak kan hê op bedreigde of beskermde 
spesies of ekosisteme. Boere het dus ’n permit nodig vir 
’n beperkte aktiwiteit (bv. jag) van gelyste bedreigde of 
beskermde spesies. Die minster het verdere jagregulasies 
by die NWOB:BD gepubliseer t.o.v. die jagpermitstelsels 

Beter Gars, Beter Bier
Omgewingsbeginsel 



16 Gepubliseer onder RK Nr. 29657 R150, 151 en 152 van 23 Februarie 2007.
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wat voorsiening maak vir die beskerming van gelyste 
kritiek bedreigde, bedreigde, kwesbare en beskermde 
spesies se wildpopulasies. Dit geld van 1 Junie 2007 af.16

Daar is ’n hoë risiko dat kritiek bedreigde spesies in die 
natuur in die nabye toekoms uitgeroei kan word en sluit 
in die:
• rivierkonyn
• lelkraanvoël
• verskeie broodboomspesies
• ander

Bedreigde spesies het ’n hoë risiko van uitroeiing in die 
natuur in die nabye toekoms hoewel hulle nog nie kritiek 
bedreig is nie. Hulle sluit in die:

• knoppiesdopskilpad of landloper
• blou- en gryskraanvoël
• Kaapse aasvoël
• bergsebra
• oribie
• basterhartebees
• wildehond
• verskeie broodboomspesies en ander plante

Kwesbare spesies staar die risiko van uitwissing oor die 
mediumtermyn-toekoms in die gesig hoewel hulle nie 
kritiek bedreigde spesies of bedreigde spesies is nie en 
sluit in die:

• roof-, breëkop- en dubbelband-slangarend
• gompou en Ludwigse pou
• kalkoenibis
• grasuil
• ietermago
• luiperd
• bontebok
• verskeie lelies en broodbome

Beskermde spesies is spesies van hoë bewaringswaarde 
en nasionale belang wat nasionale beskerming nodig het 
en sluit in die:

• Afrikaanse vleivalk
• veldpou
• Kaapse groot otter en klein otter
• krimpvarkie
• swartpootwildekat
• ratel
• silwerjakkals
• verskeie broodbome, orgideë, en verskeie melkbosse
• luislang

Boere moet vasstel of enige van die gelyste spesies op hul 
plase of in die gebied voorkom en, deur raadpleging met 
ander boere in die area en plaaslike bewaringsdienste, 
bepaal of daar enige bestuursaktiwiteit is waarop 
ooreengekom kan word wat sal help met die beskerming 
van die spesies. 

Die Nasionale Program vir Biodiversiteitsbestuur (voorheen 
die Program vir Nasionale Natuurerfenisgebiede) help boere 
met prioriteitspesies en ekosisteme om hul betekenisvolle 
natuurbronne te beskerm en te bestuur. As deel van ’n 
biodiversiteit-volhoubaarheidsooreenkoms met die boer, sal 
plaaslike bewaringsagentskappe en NRO’s bestuursplanne 
vir die beskerming van die spesies op die grond opstel. 

“
Omgewingswetgewing in Suid-Afrika is nie eenvoudig nie en 
boere moet doelbewus daarvan werk maak om te weet wat die 
bewaringstatus van die ekosisteem is waarin hul boer

Figuur 5: Natuurlike habitat langs besproeide gars 
in die Noord-Kaap bied boere geleentheid om die 

natuurlike plantegroei en meegaande biodiversiteit te 
bewaar, veral as daar geleentheid is om aan te sluit by 

natuurlike habitat op aangrensende eiendom.

Figuur 6: Gars in die Wes-Kaap. Die intensiewe 
boerderypraktyk laat beperkte geleentheid vir die 

beskerming van natuurlike habitat, maar waar moontlik 
moet dit bevorder word, veral as daar geleentheid is om aan 

te sluit by natuurlike habitat op aangrensende eiendom.

“
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Aanwyser 
3.1.2  Etiese beheer van diere wat skade 

veroorsaak, word toegepas.

Ten spyte van regulasies gepubliseer kragtens NWOB:BD, 
wat onder sekere omstandighede die gebruik van dodelike 
beheermaatreëls teen bedreigde of beskermde spesies 
wat skade veroorsaak toelaat, is daar sterk voorspraak vir 
nie-dodelike, holistiese, ekologies aanvaarbare en etiese 
bestuur van roofdiere op veeplase deur die Landmark 
Foundation, die Trust vir Bedreigde Natuurlewe, die 
Jagluiperdbewaringstrust en ander. 

Die Landmark Foundation het ’n praktykkode saamgestel 
wat deur landbouprodusente gebruik kan word vir 
roofdierbestuur. Die gebruik van dodelike metodes 
(beengreepstrikke/valstrikke, onoordeelkundige gifstrikke 
of onoordeelkundige gebruik van jaghonde) word nie 
deur die praktykkode toegelaat nie tensy alle nie-dodelike 
maatreëls uitvoerig getoets is. Nie-dodelike maatreëls sluit 
in waghonde (Anatoliese skaaphonde), llamas, veewagters, 
donkies, halsbande toegerus met nuutste tegnologie, 
omheining, lawaai, ligte, reuke en kuddetegniek. Geen enkele 
metode sal 100% doeltreffend wees teen roofdieraanvalle 
op vee nie, maar ’n kombinasie van alternatiewe metodes 
behoort te lei tot verbeterde roofdierbeheer. Omheining bly 
steeds ’n bruikbare afskrikmiddel teen roofdieraanvalle as 
eerste verdedigingslinie wat, as dit in kombinasie gebruik 
word met ander tegnieke, die verlies van vee weens 
roofdieraanvalle dramaties kan verminder. 

Vir verdere inligting oor beskerming van vee, gaan na 
www.landmarkfoundation.org.za, sowel as die Trust vir 
Bedreigde Dierelewe se mens-wild-konflikhandleiding 
(www.ewt.org.za) met die titel Predators and Farmers 
(Hodgkinson, Davies-Mostert, Komen en Snow, 2007). 

Die NWOB:BD-regulasies (R152 in SK Nr. 29657) 
handel in detail oor die permitstelsel vir die beheer 
van gelyste bedreigde of beskermde probleemspesies. 
Grondeienaars wat oes- of veeverliese in die gesig staar 
vanweë probleemdiere moet van die regulasies bewus 
wees en streng voldoen aan die voorwaardes van die 
permit. Die provinsiale departement verantwoordelik 
vir biodiversiteitsbewaring in ’n provinsie moet bepaal 
of ’n gelyste spesie beskou kan word as ’n probleemdier 
(Regulasie 14(1)). In die geval van probleemdiere met 
oorsprong in ’n beskermde gebied voorsien die regulasies 
verskeie beheeropsies (Regulasie 14(2)) wat deur die 
relevante owerheid toegepas moet word. 

Die regulasies verbied ook aktiwiteite t.o.v. gelyste groot 
roofdiere. Van belang vir boere is die verbod op die jag 
van groot roofdiere (bv. luiperds wat skade veroorsaak 
onder mak vee) deur draadstrikke te gebruik. Soos hierbo 
aangedui, voorkom die regulasies magtiging vir die jag 
van gelyste spesies deur middel van gif, strikke, wippe, 
honde en verskeie tipes vuurwapens tensy dit vir die 

bestuur van probleemdiere ooreenkomstig Regulasie 14 is. 
Die wetgewing laat die boer nie toe om jag te maak op 
’n gelyste spesie deur gif, strikke, wippe, ens. te gebruik 
nie. Dit mag slegs deur die relevante owerheid, nl. die 
provinsiale departement, of die bestuursowerheid van ’n 
beskermde gebied, onderneem word. 

Aanwyser 
3.1.3  Skadelike knaagdiere word bestuur deur 

toepaslike beheermaatreëls.

Ongeveer 25% van die 75 inheemse knaagdierspesies 
kan beskou word as landbouplae. In landbouverband 
kan gewasse op die land beskadig word deur ystervarke, 
springhase, rietrotte, veeltepelmuise en springhaasmuise. 
’n Aantal beheermetodes is aangedui deur Willan (1992), 
maar die belangrikste is om ’n plaagbeheerprogram te 
beplan wat op die volgende berus:
• maatreëls wat effektief is vir plaagbeheer
• bekostigbare beheer
• vermyding van ekologiese skade of, waar dit onmoontlik 

is, minimalisering van sodanige skade.

Algemene aanbevelings vir knaagdierplaagbeheer sluit 
in biologiese beheer (vir langtermynbeskerming) en 
kunsmatige beheer (wanneer die behoefte ontstaan en 
slegs na volledige ontleding van die werklike plaagprobleem 
ontleed is). Hierdie maatreëls sluit in: 
• aanmoediging van roofdieraktiwiteit (beskerming 

teen jag of uitroei, behoud van natuurlike plantegroei, 
gebruik van gesteriliseerde katte, bestuur van veld wat 
aan oeslande grens, voorsiening van broeikaste vir uile 
en sitplek vir roofvoëls op pale in die land)

• behoorlike oes van gewasse om knaagdierpopulasie se 
groei te beperk

• om werkers op te lei om nie slange dood te maak nie, 
omdat hulle knaagdiergetalle beheer

• om nie op roetinegrondslag plaagdiergif te gebruik 
nie aangesien die gif gevaarlik is vir roofdiere wat op 
knaagdiere jag maak.

As dit absoluut noodsaaklik is om giwwe te gebruik, moet 
die volgende in gedagte gehou word: 
• toksisiteitsproewe word hoofsaaklik op laboratoriumdiere 

gedoen en uitslae reflekteer nie noodwendig die 
verdraagsaamheid van inheemse spesies korrek nie

• impak op nie-geteikende diere
• die moontlikheid dat weerstand ontwikkel as gif 

herhaaldelik in dieselfde area gebruik word
• plaagdiergifstowwe is vir slegs ’n kort rukkie effektief.

Boere wat betekenisvolle skade deur plaagdiere ondervind, 
moet professionele advies kry. Sien ook Willan (1992). 
 
Aanwyser 
3.1.4  Bedreigde ekosisteme word beskerm. 

Die Nasionale Ruimtelike Biodiversiteitsanalise, 



31 

onder leiding van die Suid-Afrikaanse Nasionale 
Biodiversiteitsinstituut, het die status van Suid-Afrika se 
landelike ekosisteme en die verlies van natuurlike habitat 
ontleed gebaseer op die Nasionale Grondbedekkingsdata 
van 1996. Die uitslag toon dat 34% van die ekosisteme 
soos volg bedreig word: 
• 21 is in kritieke gevaar – ekosisteme wat erge 

agteruitgang van ekologiese struktuur, funksie of 
samestelling ondergaan het a.g.v. die mens se ingryping 
en is onderworpe aan buitengewoon hoë risiko van 
onomkeerbare transformasie; 

• 58 word bedreig – ekosisteme wat agteruitgang van 
ekologiese struktuur, funksie of samestelling ondergaan 
het a.g.v. die mens se optrede hoewel hulle nog nie 
kritiek bedreigde ekosisteme is nie; 

• 70 is kwesbaar – ekosisteme wat ’n hoë risiko het om 
betekenisvolle agteruitgang van ekologiese struktuur, 
funksie en samestelling te ondergaan as gevolg van 
die mens se ingryping hoewel hulle nog nie kritiek 
bedreigde of bedreigde ekosisteme is nie; en 

• 298 word die minste bedreig – ekosisteme wat nog 
grootliks ongeskonde is. 

Hoofstuk 4 van die NWOB:BD, Wet 10 van 2004, handel 
oor bedreigde ekosisteme en spesies. ’n Sleutelbepaling 
in hierdie hoofstuk laat die minister of ’n LUR toe om 
bedreigde en beskermde ekosisteme te lys. ’n Lys met 
voorstelle is gepubliseer waarop die publiek kommentaar 
kan lewer. 

Die Nasionale Waterwet, Wet 36 van 1998, fokus spesifiek 
op waterbronne (riviere en vleilande) en, kragtens dié 
wetgewing verwys sekere beperkinge t.o.v. watergebruik 
in besonder na vleigebiede, en sekere opvanggebiede of 
riviere17. 

Boere kan ook hul plaaslike munisipaliteit nader vir 
inligting oor ekosisteme wat voorrang geniet, want daar 
word van hulle vereis om, kragtens die Wet op Plaaslike 
Munisipale Regeringstelsels, Wet 32 van 2000, ekosisteme 
te beskerm deur die aanvaarding van ’n grondgebruikplan 
as deel van ’n geïntegreerde ontwikkelingsplan (GOP). 

Hoewel daar tans geen wetlik bindende beskerming 
t.o.v. gelyste bedreigde ekosisteme in plek is nie, 
word boere aangeraai om bestuursplanne in te stel om 
alle natuurlike habitatte op hul plase te beskerm. Die 
Nasionale Biodiversiteitsvolhoubaarheidsprogram bied 
die geleentheid om ekosisteembewaring te verkry deur 
vennootskappe tussen die eienaars en grondgebruikers, 
bewaringsowerhede en ander partye (soos bewarings-
NRO’s). Die program bied die vermoë om habitatte en 
biodiversiteit te beskerm op sowel gemeenskaplike as 
private grond en bevorder lewensbestaan deur volhoubare 
bestuur van natuurbronne. Boere moet dus bewus wees 
van die bewaringstatus van die ekosisteme/natuurlike 
habitatte op die plaas. 

Die Volhoubaarheidsprogram werk saam met grondeienaars 
om wetlike ooreenkomste op te stel met ’n mate van 
verpligting en dus voordele wat vir die grondeienaar 
daaruit vloei. Die terrein kan ’n bewaringsgebied word 
(so ’n besluit is nie wetlik bindend en van geen spesifieke 
duur nie), ’n grondeienaar kan ’n wetlik bindende 
volhoubaarheidsooreenkoms aangaan, of die eiendom kan 
omskep word in ’n natuurreservaat (’n wetlik bindende 
langtermynkontrak). Alle opsies is vrywillig en die 
grondeienaar behou kaart en transport. As deel van die 
ooreenkoms stel die bewaringsagentskap ’n volhoubare 
grondbestuursprogram op wat pasgemaak is om aan 
die spesifieke behoeftes van die eienaar en die eiendom 
te voldoen. Op die kontraktuele vlak onderneem die 
agentskap alle regswerk en voorsien bykomende dienste. 
Die agentskap nader die Minister van Omgewingsake op 
die hoogste vlak om die terrein ooreenkomstig Artikel 23 
van die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: Beskermde 
Gebiede tot natuurreservaat te verklaar en bied bystand 
met belasting en belastingvrystelling, habitatbestuur 
en bemarking. Natuurreservate is kragtens die Wet op 
Plaaslike Munisipale Owerhede vrygestel van belasting. 

Ongeag of ’n boer toetree tot ’n volhoubaarheidsooreenkoms, 
word boere aangemoedig om vas te stel in watter 
ekosisteem hulle val en proaktiewe stappe te doen om 
die beste bestuurspraktyk in te stel vir die natuurlike 
ekosisteme onder hul sorg. 

17 Kyk na RK 398 en 399 van 26 Maart 2004. 
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 Sommige van die praktyke wat toegepas kan word, sluit 
die volgende in: 
• Alle natuurlike en kulturele bates, ongetransformeerde 

grond sowel as getransformeerde (beplante) grond, 
moet by die plaasbestuursplan ingesluit word, toepaslik 
vir die skaal van boerdery (grootte en kompleksiteit). 

• Natuurlike ekosisteme (alle waterbronne ingesluit) moet 
geïdentifiseer en gekarteer word. 

• Bestuursbeplanning moet die hele plaas omvat en 
voorsien vir aksies soos beheer van indringerplante, 
beheerde brand (brandpaaie en blokbrande), 
afvalbestuur, padbou en onderhoud, omheining, 
wildstelery, jag, wildtellings, spesiekontrolelyste, ens. 
Die vlak van bestuur en dataversameling sal toepaslik 
moet wees vir die skaal van bedrywigheid (grootte en 
kompleksiteit). 

• As gewasse in of naby waterbronne en vleie geplant 
word (of selfs in vleie), moet boere onderneem om 
mettertyd daarmee op te hou en deskundige advies te 
verkry t.o.v. ’n toepaslike wydte vir ’n buffersone wat 
geskik is vir hul topografie en grondtipes. 

• Rehabilitasie van beskadigde gebiede met gebruik van 
inheemse grasspesies, indien moontlik, moet aangepak 
word. As alternatief kan kommersieel beskikbare 
spesies soos Eragrostis curvula oorweeg word. Die 
belangrikheid om ’n plantbedekking op die grond te 
vestig, moet ’n prioriteit wees. 

• Hoë-intensiteitstelsel soos monokultuurgewasse en 
gevestigde weiding vir skape beperk die geleentheid om 
biodiversiteitsintegriteit vol te hou tensy dit toegepas 
word in samehang met verbandhoudende gebiede met 
natuurlike plantegroei. 

KRITERIUM 
3.2 Kritiese ekosisteemdienste en ekologiese 

prosesse word gehandhaaf en beskerm. 

Ekosisteme voorsien goedere (bv. wild, voer, 
biomassabrandstowwe, farmaseutika en landboubronne), 
sowel as dienste soos die:
• verligting van effek van vloede, droogtes en fluktuasies 

in die watertafel
• genereer en beskerming van grondsoorte en hul 

vrugbaarheid
• bestuiwing van gewasse
• hersirkulering van nutriënte
• erosiebeheer
• beheer van landbouplae
• sandbeweging en duinvervanging.

Die onderhoud van dié dienste is noodsaaklik vir volhoubare 
landbouproduktiwiteit. 

Aanwyser 
3.2.1  Ekosisteemdienste en -prosesse word 

geïdentifiseer en beskerm. 

Boere word aangemoedig om, in belang van volhoubare 
landbouproduksie, soveel ekosisteemdienste en ekologiese 
prosesse as moontlik op hul grond te identifiseer, 
beskerm en in stand te hou. Beskadigde ekosisteme 
moet, waar moontlik, gerehabiliteer word tot ’n toestand 
so na as moontlik aan funksioneel. Spesiale gebiede van 
bewaringsbetekenis (soos vleie, riviere en ander spesifieke 
eienskappe van ’n ekosisteem) moet deur die boer 
geprioritiseer word in sy/haar pogings om funksionering 
van ekosisteme te bewaar. 

Biologiese dienste

Boere word aangemoedig om natuurlike plantegroeigebiede 
op hul grond te behou met die oog op die biologiese dienste 
wat hulle lewer, van die beheer van plaaguitbrake tot 
die voorsiening van bestuiwers en opvang en stoor van 
atmosferiese koolstofdioksied.

Volgens die Suid-Afrikaanse Suikerrietnavorsingsinstituut 
bevorder die behoud van natuurlike habitatte die biologiese 
beheer van plae en siektes, aangesien dit ’n tuiste vir 

Figuur 7: Gars- en skaapboerdery in die Wes-Kaap. 

Figuur 8: Natuurlike plantegroei in ’n waterloop 
wat verder aangemoedig kan word, met min 
finansiële impak op die plaasbedryf, deur nog 

10-15 meter gars te verwyder en met natuurlike 
plantegroei te rehabiliteer.



33 

die natuurlike vyande van plae en siektes voorsien. 
’n Beduidende aantal plante (landbou en inheemse 
plantegroei) is van insekte, voëls en soogdiere afhanklik 
vir bestuiwing. Hierdie bestuiwingsagente het op hul beurt 
weer habitatte nodig wat oor die landskap versprei is. 
Daar is ’n wye verskeidenheid van aktiwiteite nodig om die 
bestuiwers in die agro-ekosisteme te bewaar en volhoubaar 
te bestuur (Eardley, Roth, Clarke, Buchmann and Gemmil, 
2006) naamlik:
• die bewaring en herstel van habitat
• die plant van blomplante wat deur bestuiwers verkies 

word
• die bevordering van gemengde boerderystelsels
• die vestiging van nektarkorridors vir migrerende 

bestuiwers
• die voorsiening van habitatte langs gewas landerye waar 

bestuiwers kan nesmaak en voed
• aanmoediging van geïntegreerde plaagbestuur
• ontmoediging om landbouchemikalieë te gebruik. 

Die verwydering van natuurlike ekosisteme is een van die 
hoofoorsake van CO2-vrystelling en klimaatsverandering. 
Boere behoort sover moontlik natuurlike habitatte te behou 
om CO2-vrystelling te voorkom en tegelyk die ruiling van 
CO2 te bevorder namate gronde terugkeer tot hul hoë 
koolstofstatus. 

Die handhawing van gesonde grond is een van die 
belangrikste ekosisteemdienste wat aan die landbou gelewer 
word. Dié diens word verskaf deur die grond se agro-
ekosisteem, wat bestaan uit mikro-organismes, erdwurms, 
insekte en ’n verskeidenheid ander mikroskopiese en baie 
klein lewensvorme. Boere moet die grond aktief bestuur om 
diversiteit in hierdie agro-ekosisteem aan te moedig deur 
bv. organiese materiaal in die grond te verhoog, bewerking 
te verminder, en die gebruik van plaagbeheermiddels, 
onkruiddoders en die gebruik van baie sintetiese bemesting 
te verminder of te staak (kyk na aanwyser 3.3.1 vir meer 
detail hieroor). 

Fisiese dienste 

Ongeskonde ekosisteme voorsien waardevolle gratis 
dienste deur die fisiese omgewing te beheer en te reguleer. 
Natuurlike plantegroei stabiliseer grond en verminder 
erosie (Scholes en Walker, 1993), voorsien windskerms, 
stabiliseer grond, beskerm teen natuurlike gevare en 
verhoog waterbeskikbaarheid en -gehalte. 

Ongeskonde plantegroei, veral in vleie en oewergebiede 
(mits hulle funksioneel is, m.a.w. as dit nie gedreineer of 
afgetakel is nie) is in staat om vloedskade te verminder, 

water te filtreer en die afsetting van sediment in suspensie 
te bevorder, waterbeskikbaarheid te verhoog en nutriënte 
op te vang. Boere moet moeraslande en oewerareas op 
hul grond (met behulp van die DWWB se riglyndokument: 
“A Practical field guide procedure for identification and 
delineation of wetlands and riparian areas”) identifiseer. 
Beskadigde vlei- en oewergebiede behoort hoog op die 
prioriteitslys vir rehabilitasie te wees. 

Boere met gewasse in of aangrensend aan ’n moerasland, 
bedreig die vleie se integriteit en moet oorweeg om dié 
gewasse mettertyd te verwyder. Die verwydering van 
die gewasse kan ’n positiewe impak op riviervloei en 
waterbeskikbaarheid hê. Kotze (2004) het ’n dokument 
opgestel vir die WWF Mondi-vleiprojek wat, hoewel 
gemik op die bosboubedryf, relevant is vir alle boere met 
moerasland op hul grond. 

Boere word aangemoedig om ’n stelsel vir die vestiging van 
natuurlike habitat op hul plase en op landskapvlak daar te 
stel. Dit beteken dat boere op aangrensende eiendomme 
moet saam werk om die vestiging van natuurlike habitat 
te verseker. Riviere verskaf ’n ideale “korridor” vir die 
verspreiding van spesies en dien tegelyk as buffergebiede 
vir uitermatige klimaatverskynsels soos vloede. Dit skep ’n 
landskapkorridor omdat hulle dikwels deur verskeie plase 
loop, en ’n buffer van natuurlike plantegroei behoort die 
doelwit van elke boer te wees. Terwyl hierdie benadering 
moontlikhede in die Wes-Kaap het, is daar ernstige 
beperkings in die Noord-Kaap. 

Aanwyser 
3.2.2   Uitheemse indringerplante word beheer. 

Indringerplante is ’n bedreiging vir die ekologiese 
funksionering van ’n natuurlike sisteem en die produktiewe 
gebruik van grond. Die Wet op die Bewaring van 
Landbouhulpbronne, Wet 43 van 1993, het as een van sy 
doelwitte die “beheer van onkruid” en ’n omvattende lys is 
gepubliseer waarin die onkruid in drie kategorieë verdeel 
word ooreenkomstig hul impak en kontrolevereistes. 

Sekere plantspesies word as onkruid verklaar, ander as 
indringerplante. Verklaarde onkruid is wat bekend staan 
as Kategorie 1-plante en mag nie voorkom op enige land- 
of binnelandse wateroppervlak nie; dit moet beheer word 
soos gespesifiseer in die regulasies (Regulasie 15E), wat 
meganiese, chemiese en biologiese beheer insluit, sowel 
as die verpligte vereistes vir opvolgaksie. Voorbeelde 
van Kategorie 1-plante is die Mauritiusdoring en verskeie 
turksvy- en hakeaspesies. 
 

“
Boere met gewasse in of aangrensend aan ’n moerasland, 
bedreig die vleie se integriteit en moet oorweeg om dié gewasse 
mettertyd te verwyder.”

“
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Kategorie 2-plante mag ook nie op enige land- of 
binnelandse wateroppervlak voorkom nie behalwe as dit 
’n afgebakende gebied is. Die area waarbinne Kategorie 
2-plante toegelaat word, mag afgebaken word deur die 
uitvoerende beampte van die Departement van Landbou, 
maar is onderhewig aan sekere voorwaardes. Geen 
grondgebruiker mag toelaat dat Kategorie 2-plante binne 
30 m van die 1:50-vloedlyn van ’n waterloop voorkom 
nie (rivier, stroom, fontein, meer, dam of vlei (tensy 
gemagtig kragtens die Nasionale Waterwet, Wet 36 van 
1998)). Voorbeelde van Kategorie 2-plante is swartwattel, 
swarthout, silwerwattel en bloekom. 

Kategorie 3-plante word nie toegelaat om voor te kom op 
enige land- of wateroppervlak nie, maar omdat hulle die 
mees vriendelike van die drie klasse is, word nie verwag dat 
bestaande plante by die afkondiging van die regulasies (30 

Maart 2001) uitgeroei moet word nie. Indien hulle egter 
binne 30m van die 1:50-vloedlyn van ’n rivier, stroom, 
meer, fontein, dam of vlei groei, moet hulle uitgeroei 
word. Geen Kategorie 3-plante mag gevestig, gekweek, 
verkoop of verkry word na 30 Maart 2001 nie. Voorbeelde 
van Kategorie 3-plante is lukwart, jakaranda, verskeie 
spesies liguster (privet), sering, vuurdoring, wildekaneel, 
tipoeboom en ander. 

Bykomend tot die bepalings van die Wet op die Bewaring 
van Landbouhulpbronne is die Nasionale Wet op 
Omgewingsbestuur: Biodiversiteit, Wet 10 van 2004, ook 
relevant. Artikel 70 van NWOB:BD laat die minister toe om 
uitheemse en indringerplante wat biodiversiteit potensieel 
bedreig, te identifiseer. ’n Konseplys is vir openbare 
kommentaar gepubliseer in April 2009. Die implikasies 
van die regulasies, en die lang lys van vreemde en 
indringerspesies, het die potensiaal om groot inpak te hê 
op alle grondeienaars (staat, privaat en gemeenskaplike 
grond). Aangesien die publikasie slegs ’n konsep is, sal dit 
nie verder oorweeg word nie. 

Grondeienaars moet egter bewus wees van hul wetlike 
verpligtinge om uitheemse en indringerspesies uit te 
roei, en om sorg te dra dat sodanige verwydering deeglik 
beplan en gefinansier word, en dat opvolg-kontroleaksies 
sal volg. 

Aanwyser 
3.2.3  Brande word deur ’n brandbestuursplan 

beheer. 

Baie Suid-Afrikaanse ekosisteme is afhanklik van brande 
en die bestuur of gebruik van brande is nodig om sowel 
biodiversiteit te bevorder deur brandbare materiaal, en 
dus die vuurrisiko, te verminder. Vure kan ook gebruik 
word om uitheemse sowel as inheemse indringerplante 
te beheer en die gehalte van weiding te verbeter omdat 
grasveld wat onlangs gebrand is ’n hoër inhoud rou 
proteïen het as grasveld wat ’n tyd lank nie gebrand is nie. 

Die gebruik van vuur het gewoonlik vier belangrike 
doelwitte in veldbestuur (Tainton, 1981, 1999):
• Om ou, onsmaaklike groei wat van die vorige seisoen 

oor is, te verwyder;
• Om nuwe groei te stimuleer aan die einde van die droë 

seisoen;
• Om parasiete soos bosluise uit te roei; en
• Om die indringing van ongewenste plante (bossies 

sowel as breëblaarkruid) te beheer.

Hoewel hierdie grootliks landboukundige redes is, speel 
vuur ook ’n betekenisvolle rol in die handhawing van 
die ekosisteemfunksie, bv. die meeste grasveld- en 
fynbosspesies (plante sowel as diere) is goed aangepas by 
’n gereelde brandregime wat, in die afwesigheid van vuur, 
in getalle en gedrag kan verander soos om nie te blom 

Figuur 9: Uitroei van uitheemse plante moet konsentreer 
op vleie as eerste prioriteit omdat die skoonmaak en 

handhawing van dié gebiede ’n positiewe impak op sowel 
waterproduksie as biodiversiteit sal hê. 

Figuur 10: ’n Dilemma: Bloekombome in ’n vlei. 
Bloekoms in ’n waterloop het ’n aansienlike uitwerking 

op waterbronne t.o.v. verhoogde waterverbruik en 
gevolglike blokkering en opbou van opdrifsels tydens 

vloede. Die positiewe impak is dat bloekombome 
slaapplek en nesmaakplek bied vir roofvoëls en ander 
bosvoëls. Die wet is egter duidelik – verwydering van 

’n Kategorie 2-spesie (bloekom) in ’n waterloop is 
verpligtend. 
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nie. Die gereelde gebruik van vuur voldoen dus aan sowel 
die landboukundige vereistes van die boer asook om die 
ekosisteemfunksie te handhaaf.
 
In savanneveld hang die gebruik van vuur van sowel 
die gras- as boom weligheid af. Die fynbosbioom is ’n 
vuurafhanklike habitat en vuur word hoofsaaklik gebruik 
om biodiversiteit te behou en die brandhout te verminder. 
Deur fynbosdiversiteit te handhaaf, word die bedryf van 
veldblompluk ook gehandhaaf, uitheemse indringerspesies 
word beheer en kan waterlewering van opvanggebiede 
verbeter. Die tussenposes van brande in die fynbos is nie 
so gereeld as in savanne nie en dit kan, afhangend van die 
grondeienaar se doelwit, wissel tussen 8 en 20 jaar. Die 
intensiteit van beweiding in die fynbos sal die herhaling 
van beheerde vure bepaal – hoe hoër die beweidingsdruk, 
hoe minder brandstoflading sal daar wees en hoe minder 
effektief sal die brand wees. Vuurintensiteit is ook afhanklik 
van hoe nat die brandhout is, relatiewe humiditeit, 
windspoed en die aard van die ekosisteem (vlugtige olies 
neig om vuurintensiteit te verhoog). 

Die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande, Wet 32 
van 1998, is gemik op voorkoming en bestryding 
van veldbrande deur ’n verbod op die brand van veld 
onder sekere toestande, die voorbereiding en jaarlikse 
onderhoud van brandpaaie, en die stig van organisasies 
vir brandbeskerming. Dit word van elke grondeienaar 
op wie se grond ’n veldbrand kan begin of kan versprei 
verwag om ’n brandpad tussen sy/haar grond en die 
aangrensende grond te maak en te onderhou. Hierdie 
is wetlike vereistes rakende ’n wedersydse ooreenkoms 
in die maak van brandpaaie (Artikel 12), die vereistes 
van brandpaaie as sodanig (Artikel 13) en ’n boer se 
gereedheidsgrondslag vir brandbestryding (Artikel 17), 
m.a.w. geskikte brandbestrydingstoerusting en geriewe 
met toeganklike waterpunte. 

Boere moet bewus wees van die brandeienskappe en 
ekosisteemvereistes in hul gebied en ’n plan opstel (wat 
buurplase moet insluit) wat voldoen aan wetlike, veiligheids- 
en praktiese vereistes. Boere moet by die plaaslike 
brandbeskermingsvereniging aansluit wat, afgesien van die 
bestuur van ’n vroeë waarskuwing- en brandbestuurstelsel 
(die vuurindeks), ook versekeringsdekking teen eise vir 
brandskade organiseer. 

Aanwyser 
3.2.4  Plaasbedrywighede wat omgewingsmagtiging 

vereis, is goedgekeur. 

Verskeie aktiwiteite is geïdentifiseer kragtens die Wet op 
Omgewingsbewaring, Wet 73 van 1989 (WOB) en kragtens 
die NWOB (Artikel 24) wat potensieel betekenisvolle impak 
op die omgewing kan hê. Die vorige Wet is vervang deur 
die NWOB op 1 Julie 2006 en gewysig op 2 Augustus 2010, 
maar boere wat bekragtiging verkry het onder die WOB en 

die vorige NWOB-regulasies, moet nog voldoen aan die 
voorwaardes uiteengesit in die Rekord van Besluitneming. 

Aktiwiteite wat die boere onder die WOB sou raak, sluit in:
• die bou of opgradering van damme, oewer- en stuwalle 

op of na 2 Maart 1998; 
• die verandering van grondgebruik van landbou- of 

onbepaalde gebruik na enige ander grondgebruike op 
of na 1 April 1998; of 

• die verandering van grondgebruik van landbou of 
onbepaalde sonering na enige ander grondgebruik op 
of na 10 Mei 2002; 

• die verandering van grondgebruik van weiding na enige 
ander vorm van landbougebruik (op of na 1 April 1998); 
en 

• die bewerking of enige ander gebruik van onversteurde 
grond (op of na 10 Mei 2002). Onversteurde grond 
verwys na grond wat in die voorafgaande 10 jaar nie 
bewerk is nie.

Aktiwiteite wat die boer kragtens die NWOB (vanaf 1 Julie 
2006) sou geraak het, is onder andere:
• enige optrede in die 1:10-jaarvloedlyn in ’n rivier of 

stroom of binne 32 meter van die wal van ’n rivier 
of stroom waar die vloedlyn onbekend is (insluitend 
kanale, lope, brûe, damme en stuwalle)

• stoor van water weg van die stroom af, insluitend 
damme en reservoirs met ’n kapasiteit van 50 000 m³ 
of meer.

• transformasie of verwydering van inheemse plantegroei 
van 3 ha of meer van enige grootte waar die 
transformasie of verwydering sal plaasvind in ’n kritiek 
bedreigde ekosisteem gelys ooreenkomstig Artikel 52 
van die NWOB:BD.

Nuwe OIA-regulasies kragtens die NWOB het op 
2 Augustus 2010 van krag geword, wat die vorige 
regulasies (alreeds vermeld) aansienlik wysig en sluit 
drie Lystingskennisgewings in (Lystingskennisgewings 
1, 2 en 3) wat aktiwiteite spesifiseer waarvoor 
omgewingsgoedkeuring vereis word. Lystingskennisgewing 
2 is relevant vir kommersiële boere waar goedkeuring 
vereis word vir die “fisiese verandering van onversteurde 
grond vir landbou of bosbou, met die doel om kommersieel 
bome, timmerhout of hout te produseer op 100 of meer 
hektaar.” (“Onversteurde grond” is “grond wat in die 
voorafgaande 10 jaar nie bewerk is nie”.)

Lystingskennisgewing 3 vereis omgewingsgoedkeuring vir 
die opruiming van hoofsaaklik inheemse plantegroei op 
verskillende groottes grond en onder wisselende toestande 
in spesifieke gebiede. Die inhoud is redelik kompleks en 
vereis wetsinterpretasie. 

Vir alle praktiese doeleindes moet boere wat hul bewerkte 
lande wil uitbrei na waar natuurlike plantegroei is, ’n 
praktiserende omgewingsraadgewer raadpleeg. 



36 

 Aanwyser 
3.2.5  Besoedeling en aftakeling van die omgewing 

word voorkom, beperk, geminimaliseer en 
herstel. 

Artikel 28 van die NWOB vereis dat elke persoon 
wat betekenisvolle besoedeling of skending van die 
omgewing veroorsaak, redelike stappe moet volg om te 
verhoed dat sodanige besoedeling of skending plaasvind, 
voortgaan of herhaal word, selfs as sodanige benadeling 
deur die wet gemagtig is (bv. watergebruikslisensie vir 
stormwaterafloop) of nie redelikerwys vermy of gestaak 
kan word, om die besoedeling of benadeling van die 
omgewing te minimaliseer en reg te stel nie. 

Die erg breë omvattende vereiste plaas wesenlik ’n 
verpligting op grondeienaars om stappe te doen om 
op te hou met benadeling van die omgewing deur 
boerderyaktiwiteite of dit te minimaliseer. Die fokus is 
geplaas op die volgende maatreëls, hoewel daar ander 
kan wees wat afhanklik is van die boerderyonderneming: 

Grond- en waterbesoedeling kan vermy word deur die 
toepassing van die beste bestuurspraktyk op die volgende 
terreine: 
• Stoor van anorganiese kunsmis: 

- moet nie gedoen word naby natuurlike waterbronne 
of grondwater waar water besoedel kan word nie; 
en 

- daar mag geen staande water naby die stoorplek 
wees nie. 

• Plaaswerkwinkels:
- Was geriewe moet voorsien word om trekkers 

en implemente te was en alle afloop moet na ’n 
beskermde sinkput gelei word om besoedeling van 
die grondwater en of waterlope te minimaliseer; en 

- ou enjinolie moet in houers gegooi en hersirkuleer 
word. 

• Landerye:
- Diens van voertuie op die land moet nie naby ’n 

waterloop of -afvloei gedoen word nie; en 
- olie en diesel moet in houers gedreineer en verwyder 

word, tesame met ongebruikte onderdele.

Aanwyser 
3.2.6  Die generering van afval word vermy, 

geminimaliseer, of waar dit nie haalbaar is 
nie, word afval verminder, herbenut, herwin, 
en uiteindelik veilig van ontslae geraak.

Die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur, Wet 59 van 
2008, is op 10 Maart 2009 gepromulgeer, en het op 1 Julie 
2009 in werking getree, en die hoofdoelwitte daarvan is:
• om gesondheid, welsyn en die omgewing te beskerm 

deur redelike maatreëls te voorsien vir:
• die vermyding en minimalisering van afvalgenerering
• die vermindering, herbenutting, herwinning van afval
• die behandeling en veilige storting van afval. 

Figuur 11: Waar daar nie ’n brandstofarea is nie, 
is daar ’n potensiële risiko vir die besoedeling van 

grond en ondergrondse waterbronne. 

Figuur 12: Stoor van kunsmis in ’n droë, veilige plek. 

Figuur 13: ’n Chemiese stoorkamer wat beste praktyk 
illustreer. Nooddreinering is in die betonvloer voorsien. 
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Die definisie van afval is: 
“… enige materiaal, hetsy dit verminder, herbenut, herwin 
of kan word –
a) wat oortollig is, nie verlang word nie, verwerp, 

weggegooi, verlaat of weggedoen is
b) waarvoor daar geen verdere gebruik vir 

produksiedoeleindes is nie
c) wat behandel of mee weggedoen moet word
d) wat deur die minister as afval geïdentifiseer is deur ’n 

kennisgewing in die Staatskoerant en wat afval insluit 
wat gegenereer is deur die mynbou-, mediese of ander 
sektor, maar –

i. ’n neweproduk word nie as afval beskou nie en 
ii. enige deel van afval wat reeds herbenut en herwin is, 

is nie meer afval nie.” 

Boere moet begin met die toepas van reëls t.o.v. afvalbestuur 
soos vervat in Artikel 16 van die Wet wat gebaseer is op:
• vermyding of minimalisering van afval; 
• vermindering, herbenutting, herwinning van afval;
• afvalstorting; 
• die bestuur van afval sodat dit nie ’n gesondheidsgevaar 

raak of die omgewing in gevaar stel deur slegte reuk of 
visuele impak nie; 

• voorkoming dat enige werknemer die Wet oortree; en 
• voorkoming dat afval vir ’n ongewenste doel gebruik 

word. 

Die Wet vereis dat enige persoon wat afval opgaar 
(soos in ’n vullisgat op ’n plaas) seker moet maak dat 
behoorlike maatreëls getref word om lekkasie te voorkom, 
dat afval nie kan wegwaai nie en dat daar nie probleme 
met slegte reuke en die broei van siektedraers opduik nie 
(Artikel 21). Geen persoon mag vullis op ’n ongemagtigde 
terrein stort nie, maar dit is nie van toepassing op vullis 
gegenereer a.g.v. normale huishoudelikeaktiwiteite en 
waar ’n munisipaliteit nie ’n vullisverwyderingsdiens 
bedryf nie. Dit sal op baie boere van toepassing wees wat 
’n vullisgat of -put op die plaas het. Ten spyte hiervan 
moet grondeienaars die mees omgewingsvriendelike opsie 
vir afvalbestuur (Artikel 26) toepas. Rommelstrooi word 
ook in Artikel 27 deur die Wet verbied. 

As beste bestuurspraktyk kan plaasafval vermy, herwin of 
soos volg mee weggedoen word: 
• herwinning van glas, blik, papier, organiese kombuisafval 

en olie moet aangemoedig word en behoorlik gemerkte 
houers moet deur die boer voorsien word om die 
program te bestuur; 

• leë chemiese houers moet na die verskaffer 
teruggestuur word en nie aan personeel gegee om bv. 
as waterhouers te gebruik nie; en 

• kennis moet geneem word van enige provinsiale of 
plaaslike wette oor vullisbestuur. 

Die volgende vereistes is van belang t.o.v. vullisterreine op 
die plaas wat gebruik word vir die storting van nie meer 
nie as een ton vullis per dag: 

• Die terrein moet weg van ’n waterbron af en bo die 
1:50-jaarvloedlyn wees. 

• Die terrein moet goed omhein wees om toegang vir 
mens en dier te voorkom. 

• Die terrein lê nie op ’n gebied met ’n lae of stygende 
watertafel nie. 

• Die brand van afval veroorsaak nie ’n probleem vir bure 
nie. 

• Die afval veroorsaak nie ’n oorlas vanweë die broei van 
vlieë of ander ongediertes nie. 

KRITERIUM 
3.3 Natuurlike landbouhulpbronne (grond, 

water en plantegroei) word beskerm en/of 
volhoubaar benut. 

Die fokus van hierdie kriterium is die behoefte vir die 
landboubedryf om natuurlike bronne te beskerm en die 
aftakeling van grond, water en plantegroei te verhoed. 
Die Wet op die Bewaring van Landbouhulpbronne, Wet 
43 van 1983 (WBLH) is die belangrikste wetgewing wat 
uitvoering aan hierdie behoefte gee. Dit is van toepassing 

Figuur 14: Betonbedekte voertuig waslokaal (wash bay). 
Afloop word in ’n sinkput opgevang. 

Figuur 15: Tydelike stoor van gebruike 
chemikalieëhouers. Die ideaal is dat sodanige houers 
na die verskaffer teruggestuur word. Wetgewing sal 

binnekort vereis dat verskaffers/chemiese konsultante 
teruggestuurde leë houers moet aanvaar. 
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op alle vorme van landbou en dus in redelike algemene 
terminologie ingeklee. Die Wet laat die Minister toe om 
sekere regulasies uit te vaardig wat voorsiening maak vir 
die volgende: bewaring van natuurlike landbouhulpbronne 
deur die produksiepotensiaal van die grond te handhaaf 
deur die bestryding en voorkoming van gronderosie en 
vernietiging van waterbronne, en deur die beskerming 
van plantegroei en die bestryding van onkruid en 
indringerplante. Regulasies is gepubliseer waarin sekere 
baie spesifieke vereistes gestel is.18

Afgesien van die wetgewing het die Landbounavorsingsraad 
(LNR) onlangs die konsep aanvaar van bewaringsboerdery. 
Die LNR se Instituut vir Grond, Klimaat en Water (IGKW), 
tesame met die LNR se African Pollinators Inisiative (API) 
en die Instituut vir Plantbeskermingsnavorsing (IPBN), 
het ’n program van stapel gestuur om die sleutelbeginsels 
van bewaringsboerdery na te vors wat, onder 
verskillende gewasse, bydra tot gesonde grond, agro-
ekosisteemherstel, die uitwerking van bewaringsbewerking 
en konvensionele bewerking op koolstofsekwestrasie en 
kweekhuisgasvrylatings en hul impak op die opbrengs van 
mielies (besoek www.arc.agric.za). 

Bestebestuurspraktyk is deur ’n aantal boerderydissiplines 
ontwikkel (bv. bosbou, suiker, aartappels, wyn, beesvleis, 
volstruise, ens.) en SAB wil met die Beter Gars, Beter 
Bier-inisiatief tot dié lys toetree. Sterk klem word gelê 
op die regulasies kragtens die Wet op die Bewaring van 
Landbouhulpbronne. 

Aanwyser 
3.3.1  Grondgehalte word in stand gehou of, waar 

nodig, verbeter. 

Grond is ’n lewende, dinamiese hulpbron wat plantlewe 
ondersteun en waarop gewasse steun vir hul groei. Elke 
grondsoort het sy eie kenmerkende chemiese, fisiese en 
morfologiese eienskappe. Boere behoort die belangrikste 
grondtipes op die plaas te ken om gesonde bestuursbesluite 
te kan neem. Kunsmis- en onkruiddodertoediening, 
dreineeringstelsels, bewerkingspraktyke, 
bewaringsbeplanning, en gewaskeuse (en hul variëteite) 
is almal grondafhanklik. Ideaal gesproke behoort alle 
plase ’n kaart van die grond se oorsprongmateriaal, 
grondtipes, en ’n grondopname wat grondvorm, -diepte 
en persentasie klei van elk land aandui, te hê. 

Grondvrugbaarheid is ’n konsep wat die chemiese, fisiese 
en biologiese funksie van grondsoorte (Lanz, 2009) 
omvat. Grondkoolstof is een van die belangrikste faktore 
in die biologiese funksionering van grondtipes en die meet 
van grondkoolstof (of die organiese inhoud van grond) is 
’n goeie maatstaf van grondvrugbaarheid. Grondkoolstof:
• stoor meer as 90% van die stikstof in die grond
• hou minerale en verhoog so die grond se beskikbare 

nutriënte

• verhoed die uitwas van nutriënte deur dit vas te maak
• bevorder goeie grondstruktuur
• bevorder makro-organismes (bv. erdwurms) wat 

porieë in die grond vorm en so plantgroei help deur 
mikro-organismes toe te laat om stikstof in die lug in 
nitraat en ammoniak te verander

• verbeter grondwaterverhoudings deur reënopname te 
verhoog en afloopwaterverlies te verlaag. 

Boere behoort deskundige advies te kry om hul grond 
te bewerk as hulle hoegenaamd bekommerd is oor hul 
huidige bedryf betreffende grondvrugbaarheid, veral as 
opbrengs neig om mettertyd te daal. Oor die algemeen 
sluit boerderypraktyke wat aangemoedig word om 
vrugbare grond te verseker die volgende in (n.a.v. Leu, 
2007): 

• Korrekte bewerking: Behoort slegs gedoen te word as 
die grond die korrekte voggehalte het en wel teen die 
regte spoed. Minimum bewerking verseker dat grond 
minder vatbaar is vir erosie en oksidasie en moet dus 
so gou moontlik met ’n dekgewas beplant word. 

• Gebruik van deklaagbewerking – enige bewerkingstelsel 
wat ’n hoë persentasie oesreste op die grondoppervlak 
laat, verminder afloop en erosie vergeleke met 
skoonbewerkte landerye, terwyl organiese materiaal 
en totale stikstofinhoud van die grond toeneem. 

• Verminderde gebruik van sintetiese stikstofbemesting: 
Gereelde grond- en blaarmonsters moet geneem 
word om die presiese nutriëntbehoeftes te bepaal. 
Grondontledings en nutriëntdrumpelvlakke kan dan 
gebruik word om die vereiste hoeveelheid en tipe 
nutriënte vir optimum groei te bepaal. Organiese 
stikstofbemesting wat ’n koolstofbron bevat, soos 
kompos, dieremis, groen bemesting en peulplante 
moet ondersoek en, waar moontlik, aangewend word. 

• Verminderde gebruik van chemikalieë wat lei tot 
afname in gunstige mikro-organismes wat humus 
opbou, siektes onderdruk en nutriënte aan plante 
beskikbaar stel. 

Die WBLH-wetgewing se doel is om te verseker dat 
grondvrugbaarheid behou of verbeter word deur toepaslike 
landboupraktyk. Die regulasies fokus op minimalisering 
van gronderosie – waarskynlik die enigste parameter wat 
redelikerwys in wetgewing vervat kan word. Die volgende 
regulasies en bestebestuurspraktyk het spesifiek met 
gronderosie te doen: 

• Geen onversteurde grond (grond wat nie in die 
voorafgaande 10 jaar bewerk is nie) mag sonder 
skriftelike toestemming bewerk word nie (sien ook 
3.2.3). 

18 RK R1048 SK 10029 van 25 Mei 1984 soos gewysig – RK R280 SK 22166 van 30 Maart 2001. 
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• Geen grond mag bewerk word, tensy skriftelike 
goedkeuring verkry is, as dit: 
- ’n helling van meer as 20% het; of 
- ’n helling van meer as 12% het, en geleë is in sekere 

distrikte met gespesifiseerde erodeerbare grond en 
fisiese eienskappe. 

• Bewerkte grond moet beskerm word teen buitensporige 
grondverlies as gevolg van erosie deur soveel moontlik 
van die volgende maatreëls vir elke besondere situasie 
in plek te stel: 
- grondbewaringswerke om waterafloop weg te 

lei of die spoed van afloopwater te beperk; dit 
moet behoorlik ontwerpte strukture wees met 
spasiëring na gelang van die helling, grondtipe en 
bestuurspraktyk en dit moet vry gehou word van 
slik en opdrifsels en periodiek nagegaan word vir 
lyn, vlak en graad

- grond moet bewerk word sodat dit die spoed van 
afloopwater beperk

- oesreste moet op die land gelaat word tot ’n 
behoorlike deklaag gevorm is.

• Die gebruik van opland-vervoer en laaistelsels, asook 
ander swaar masjinerie, moet vermy word in nat 
toestande omdat grondverdigting kan plaasvind, wat 
die grondstruktuur afbreek. 

Plaaspaaie kan ’n groot bron van grondverlies wees met 
die sediment wat dikwels in ’n rivier beland en sowel 
die watergehalte as akwatiese biodiversiteit benadeel. 
Daarom moet paaie uitgemeet, gebou en onderhou 
word om grondverlies te minimaliseer. Konstruksie van 
rivieroorgange moet nie konsentrasie van rivierwater 
veroorsaak nie en paaie moet waterlope teen reghoeke 
kruis; die nader- en afritsome moet met gras beplant 
word. Alle paaie moet goed dreineer en die dreineringsarea 
moet met gras beplant of geplavei word. Die korrekte 
aantal dreineringsareas moet opgerig word om aan die 
hellingvereistes van die pad te voldoen. 

Roetes moet sensitiewe gebiede vermy, soos inheemse 
bos, spesiale natuurlike plantgemeenskappe, teelareas, 
vleie, argeologiese of geskiedkundige terreine en ander 
natuurlike bates. 

Padduikers moet ’n 1:10-jaarvloed kan hanteer; duikers 
moet beskerm word deur klippe in te gooi. Gereelde 
onderhoud om opdrifsels te verwyder, is nodig om 
blokkering en ook potensiële erosie van die pad te 
voorkom. 

Plaasbrûe moet ’n geskikte kapasiteit hê om ’n 
1:10-jaarvloed te weerstaan (sekondêre pad) of ’n 
1:20-jaarvloed (primêre pad). 

Oesbedrywighede moet beplan word om negatiewe 
omgewingsuitwerking te minimaliseer en moet dus 
die topografie, grondtipes (erodeerbaarheid en 
verdigtingsvermoë), weer, uitryroetes en laaisoneliggings 
in aanmerking neem. Voertuigoperateurs moet bewus 
wees dat oesvoertuie versigtig gebruik word om 
grondskade te verhoed (straallaagbande, lae banddruk en 
versekering dat die massa oor al die asse versprei is). 

Laastens moet die grond wat beplant word omgewings- 
en ekonomiese faktore in ag neem. Vermy die plant van 
gewasse in die nabyheid van moeraslande en waterbronne. 

“
Oesbedrywighede moet beplan word om negatiewe 
omgewingsuitwerking te minimaliseer en moet die topografie, grondtipes, 
weer, uitryroetes en laaisoneliggings in aanmerking neem

Figuur 16: Ernstige gronderosie as gevolg van swaar 
reën. Kontoere moet ontwerp word om voorsiening te 

maak vir sodanige gebeure. Oorweging moet gegee word 
om ’n permanente grondbedekking op kontoere te plant 

om oormatige grondverlies te beperk.

“
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Aanwyser 
3.3.2 Die verbouing van moutgarskultivars en 

verwante gewasse word op ’n volhoubare 
grondslag bestuur. 

Hierdie verslag fokus op moutgars omdat dit die 
belangrikste grondstof vir die maak van bier is. Alle 
garsboere pas egter ’n wisselboustelsel toe (gars, koring, 
hawer, mielies, grondbone, lusern, katoen) met die 
rotasie gegrond op grondtipes, reënval, markvraag, ens. 
Ek het dus die kriteria op die garsgewas gefokus, maar 
het ook riglyne gegee vir ander kleingraanproduksie wat 
min of geen direkte rol in die produksie van bier speel. 
Hierdie kriterium het dus swaar geleun op die volgende 
publikasies wat gevind kan word op die webblad van die 
Suid-Afrikaanse Instituut vir Garsteling (www.sabbi.org), 
sowel as dié van die Landbounavorsingsraad (www.arc.
agric.za) en veral die verwysing na die Kleingraaninstituut 
(ARC-SGI) (www.arc.agric.za/home.asp?pid=5240 en 
www.arc.agric.za/home.asp?=371&toolid=15). 

1. Kotze, GJ. 2009. Guidelines for the production of 
malting barley under irrigation.

2. SAB Maltings (Pty) Ltd., ongedateerd. Barley. 
3. Guidelines for the Production of Small Grains in the 

Winter Rainfall Area. 2012
4. Guidelines for the Production of Small Grains in the 

Summer Rainfall Area. 2012. www.arc.agric.za.

Gars is, naas koring, die kleingraan wat die meeste in 
Suid-Afrika verbou word. Daar is twee areas waar die 
verbouing van gars plaasvind: 
1. Op droëland in die Suid-Kaap (bekend as die Rûens), 
van Botrivier in die weste tot by Heidelberg in die ooste. 
2. Onder besproeiing in die Noord-Kaap in die Vaalharts-
besproeiingskema se gebied, wat een van die grootste 
besproeiingskemas in die wêreld is. Dit omvat sowat 
369.50 km², die aangrensende Taung-besproeiingskema, 
Douglas, Barkley-Wes, Modderrivier en Hopetown. 

Met die oog op die geografiese skeiding tussen die droëland 
en die gars onder besproeiiing sal die bestuurspraktyk vir 
die twee gebiede afsonderlik behandel word. 

Droëlandverbouing van moutgars 

Die minimum reënval is 350 mm per jaar en die maksimum 
ongeveer 500 mm, maar met goeie verspreiding deur 
die groeiseisoen, gevolg deur ’n warm, droë oestyd wat 
noodsaaklik is vir goeie garsopbrengs en moutgehalte. 
’n Wisselboustelsel met gars, koring, hawer, canola en 
weidingsgewasse is noodsaaklik om siektes te onderdruk, 
probleemplante te beheer en die stikstofinhoud van die 
grond te reguleer. 

Die plantbedrywighede vir die winteroesgewasse begin 
in April in die oostelike deel van die droëlandgebied en 

eindig in die begin van Junie in die westelike dele. Die 
meeste produsente het wegbeweeg van die konvensionele 
manier van saadbedvoorbereiding en breë saadstrooiing 
na minimumbewerking waar die saad geplant word in die 
stoppels van die vorige gewas. Dié metode dra nie net by 
tot die verbetering van grondtekstuur en koolstofinhoud 
nie, maar verlaag ook produksiekoste. Die verlaging van 
insetkoste is die gevolg van minder aktiwiteite, sowel 
as van ’n meer intense fokus op presisieboerdery waar 
insettoepassings meer spesifiek en ooreenkomstig die 
behoeftes van die gronde en gewasse onderneem word. 

Saaddigtheid wissel van 65 kg/ha in die 
laerpotensiaalgebiede tot 100 kg/ha in die 
hoërpotensiaalgebiede en word grootliks deur ontkieming 
bepaal – opkoms – en oorlewingspersentasie van die 
gewas. Die ideaal is om 180 tot 250 plante/m² te vestig 
afhangend van die opbrengspotensiaal van die area. 
Aangesien die duisendkorrelmassa van die saad van 
jaar tot jaar kan wissel, moet die boer die saaidigtheid 
dienooreenkomstig aanpas. 

Alle saad moet behandel word met ’n 
saadbehandelingsmiddel om swamsiektes (soos witroes 
en brandskimmel) te beheer. 

Die volhoubare bestuur van ’n wisselboustelsel met wei-/
kontantgewasse vereis ontleding van die grond voor enige 
weidings gevestig word, en weer voor die produksie van 
kontantgewasse. Die minimum suurgehalte vir gars moet 
’n pH van 5,5 (KCl medium) en die mikpunt vir kalk in 
die grond moet wees om ’n pH van 5,5 tot 6,0 te skep. 
’n Fosfaatbemestingsprogram moet mik op ’n fosfaatvlak 
van 25 mg/kg grond. Kaliumvlakke moet tussen 50 en 60 
mg/kg grond wees, maar in die Rûens is tekorte aan dié 
nutrient gewoonlik raar. 

Reënval en, tot ’n mate produksiestelsels, speel die 
belangrikste rol in die bepaling van gars se stikstofvereistes. 
Dit is algemene praktyk om die eerste stikstof tydens 
saai toe te dien en, in hoë produksiepotensiaalgebiede, 
kan ’n kopbemesting van stikstof gebruik word in ’n 
strewe na hoër opbrengs en groter korrelstikstofinhoud. 
Kopbemesting moet egter toegedien word na gelang van 
die kultivar se stikstofbehoeftes. Afhangende van al dié 
faktore, wissel stikstofvlakke in die Rûens tussen 30 en 
90 kg/ha. Boere moet daarop let dat hoër as benodigde 
stikstoftoediening die potensiaal het om watergehalte in 
die riviere en strome te affekteer. 

Naas bemesting word onkruidbeheer as die belangrikste 
beskou. Dit is grootliks so omdat die wisselboupraktyk in 
die Rûens erken word as ’n groot bydraende faktor tot die 
wye verskeidenheid onkruid, sowel breëblaar as grasse. 
Vroeë beheermaatreëls sal die opbrengs en gehalte van 
die gars verhoog. 
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Landbouchemikalieë kan uit die lug of met die trekker 
toegedien word. Die eerste is nie so koste-effektief of 
doeltreffend as met ’n trekker nie en kan daartoe lei dat 
sproei oorwaai in nie-geteikende, aangrensende landerye 
of natuurlike plantegroei. Die boer moet daarop let om die 
regte onkruiddoder te gebruik aangesien sommige slegs 
op breëblaaronkruid effektief is en nie op grasonkruide nie. 
Dan moet die korrekte mengsel onkruiddoders ook versigtig 
bestuur word. Dit is ook algemene gebruik om plaagdoder 
saam met die onkruiddoder te gebruik omdat gars baie 
sensitief vir plantluise is. 

By swamsiektes is dit uiters belangrik dat klimaatstoestande 
deurgaans weekliks gemonitor word en fisiese inspeksie van 
alle garslande minstens een keer per week plaasvind. Die 
verkeerde tydsberekening by die toediening van swamdoder 
kan betekenisvolle impak hê omdat swamme die blare – die 
“fabriek” van die plant – vernietig. Swamdoders is ook duur, 
selfs duurder as ander landbouchemikalieë. 

Die toediening van alle chemikalieë by die produksie van 
moutgars moet ooreenkomstig die Garspaspoortstelsel 
gedoen word. Dit impliseer dat slegs onkruiddoders, 
plaagdoders en swamdoders wat geregistreer is vir gebruik 
op gars, volgens die chemiese spesifikasies gebruik moet 
word. 

Gars verkies droë, koel klimaatstoestande vir die 
rypwordproses. Voor die oes kan die gars platgesny word om 
die volgende belangrike redes: 
1. Gars is vatbaar vir windskade en dus laer opbrengs.
2. Eenvormige en goeie gehalte graan word bevorder deur 

windrye; hier speel die kleur van die graan, ’n eenvormige 
persentasie vetheid en die gelyke natuurlike droging van 
die korrels ’n baie belangrike rol. 

Na 5 tot 7 dae in die windrye – afhangend van 
klimaatstoestande en die voginhoud (laer as 13%), kan die 
gars geoes word. 

Verbouing van moutgars onder besproeiing 

Die moderne garsbedryf in die besproeiingsgebiede het in 1994 
begin na ’n klompie jare se navorsings- en ontwikkelingswerk 
in die gebiede (sedert 1991). Garsproduksie is in 1998 
gekommersialiseer en het sedertdien gegroei tot ’n bedryf 
met ’n produksie van minstens 50 000 ton per jaar. 

Net soos by enige ander gewas is grondvoorbereiding uiters 
belangrik met die klem op ’n fyn en egalige saadbed. ’n 
Ongelyk saadbed lei tot oneweredige gewasontwikkeling en 
oneweredige rypword en gehalte. Dit is belangrik dat gars nie 
te diep geplant moet word nie omdat dit ’n nadelige uitwerking 
kan hê op die opkoms van saailinge. Afhangend van die 
streek strek die plantdatums in die besproeiingsgebiede van 
die eerste week in Junie (Vaalharts/Taung) tot die tweede 
week van Junie (Barley-Wes) en die derde week van Junie 
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(Rietrivier, Douglas, Luckhoff/Hopetown). Aanplanting 
kan plaasvind oor ’n periode van drie weke in elk van 
dié gebiede. Geskikte mikroklimaatstoestande in hierdie 
streke kan egter lei tot vroeër of later aanplantings. Ten 
spyte daarvan dat gars oor ’n betreklike kort tydperk 
geplant word, word algemeen aanvaar dat die vroeër 
aanplantings ’n groter opbrengspotensiaal het as later 
aanplantings. Dit lei tot groter opbrengsverhoging saam 
met siekte- en plaagbeheer by vroeër aanplantings. 
 
Plantdigtheid wissel tussen 65 kg/ha tot 100 kg/ha 
afhangend van die status van die saadbed, die plantdatum, 
besproeiingsmetode en tipe plantmasjinerie gebruik 
(Let wel: Planttoerusting geskik vir die plant van koring 
is ook geskik vir die plant van gars). Die gemiddelde 
plantdigtheid word aanbeveel as 80 kg/ha mits die saad ’n 
100%-ontkiemingsvermoë het en ’n duisendkorrelmasssa 
van nagenoeg 40 gram. Aangesien dit van jaar tot jaar 
kan wissel, moet die saaidigtheid dienooreenkomstig 
aangepas word. 

Die bestuur van ’n volhoubare wisselboustelsel met gewasse 
vereis grondontleding net voor die seisoen. Net soos met 
alle gewasse kan ’n bemestingsprogram net suksesvol 
wees as voldoen word aan minimum suurvereistes. 
Vir gars is dit teen ’n pH van 5,5 (KCl medium) en die 
mikpunt vir kalktoedienings in die grond moet wees om 
’n pH van 5,5 tot 6,0 te bereik. Teen laer pH-waardes kan 
oesverliese betekenisvol wees, terwyl vinnige stygings in 
pH kan lei tot tekorte aan sink en mangaan, iets waarvoor 
gars baie sensitief is. 

Grondontleding is ook noodsaaklik vir die berekening van 
die vereiste fosforbemesting omdat die fosforvereistes van 
gars hoër is as dié van koring. Die doelwit moet wees om 
30 mg/kg sitroensuur oplosbare fosfor te bereik of 20 mg/
kg Bray 1 oplosbare fosfor in die grond. Om dit te bereik, 
kan 4 kg P/ha toegedien word vir elke 1 mg/kg waar die 
ontleding onder 30 mg/kg is (sitroensuurmetode) of 6 kg 
P/ha vir elke 1 mg/kg waar die ontleding laer is as 20 mg/
kg (Bray 1). Vir ontledings hoër as bogemelde, word 12 
tot 15 kg P/ha toegedien om grondvrugbaarheid te behou. 

Kaliumtekorte is moontlik in grond met ’n ligter tekstuur in 
die besproeiingsgebiede. Vir die hantering van dié tekorte 
word die kaliumvereistes in die volgende riglyne gegee: 

Oplosbare sitroensuur 
of ammoniumasetaat 

oplosbare Kalium (mg/kg)

Kaliumkunsmis (kg K/
ha)

20 – 30 40 – 30

30 – 50 30 – 15

50 – 70 15 – 0

Bo 70 0

By grondontleding van laer as 50 mg/kg, kan 15 kg K/
ha addisioneel toegedien word vir elke ton hooi gebaal 
of uitgery. Om die risiko van omval te verminder, moet 
’n verdeelde toediening van kalium (tydens plant en agt 
weke na plant) gegee word. 

Onder besproeiing speel die produksiestelsel en grondtipe 
’n belangriker rol as reënval by die bepaling van gars se 
stikstofbemestingsprogram. Die eerste stikstoftoediening 
geskied net voor of tydens die plantproses. Kopbemesting 
is voordelig vir hoë opbrengste en geld selfs meer by 
oorhoofse besproeiing teenoor vloedbesproeiing. Verdeelde 
toedienings van stikstofkunsmis is ook voordeliger op 
ligte, sanderige grond as op swaarder kleigrond. 

’n Totale bemesting van 140 kg/ha, afhangend van die 
grondtekstuur, is genoeg vir optimum opbrengs. In ’n 
wisselboustelsel met katoen, en waar baie mieliereste 
teenwoordig is net voor plant, kan die stikstoftoediening 
hoër wees (20 – 30 kg N/ha meer, weereens afhangend van 
die grondtekstuur) en moet dit as ’n verdeelde toediening 
gegee word om die stikstofnegatiewe tydperk te oorkom. 
Op baie sanderige grond, waar stikstofloging ’n groot 
probleem is, word ’n addisionele 20 kg N/ha aanbeveel. 

As gars onmiddellik ná lusern geplant word, moet 
stikstofbemesting verminder tot 80 – 100 kg N/ha en 
verkieslik by aanplanting toegedien word. Verdeelde 
toediening van stikstof is belangriker by oorhoofse 
besproeiing (spesifiek spilpunt) en sanderige grond, as by 
vloedbesproeiing en swaar kleigronde. ’n Verdeling van die 
totale stikstof van twee derdes by aanplanting en die balans 
ses weke na opkoms, word aanbeveel. Op sandgrond kan 
die kopbemesting later toegedien word, maar nie later as 
by die verskyning van die laaste blaar nie. Die doel is om 
loging en ’n geskiedenis van lae stikstofinhoud in die graan 
te oorkom. 

Kalk/ammonium/nitraat (KAN) is die beste bron van stikstof 
vir kopbemesting, terwyl ammoniumnitraat-gebaseerde 
kunsmis ook aanbeveel word as stikstofkopbemesting 
deur die besproeiingstelsel toegedien word. Daar word 
ook aanbeveel dat ’n gedeelte van die stikstof wat 
tydens aanplanting toegedien word, ammoniumnitraat-
gebaseer is. As daar buitengewone swaar reën was, 
kan dit ekonomies voordelig wees om ’n addisionele 
stikstofkopbemesting toe te dien. 

Net soos met enige ander gewas is bemesting en 
onkruidbeheer uiters belangrik. Vroeë optrede vir 
onkruidbeheer sal die potensiële garsopbrengs bevorder 
en moet so gou moontlik gedoen word nadat die meeste 
onkruid ontkiem en besmetting erg genoeg is om 
kontrolemaatreëls te regverdig. Slegs onkruiddoders wat 
spesifiek vir gebruik op gars geregistreer is, soos aangedui 
op die produketiket, kan gebruik word en wel teen die 
korrekte dosis. 
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Aangesien gars ’n natuurlike gasheer vir die Russiese 
koringluis en ander plantluise is, kan ’n insekmiddel saam 
met die onkruiddoder toegedien word by vroeë besmetting. 
Vir laat voorkoms van luise moet die insekmiddel alleen 
toegedien word. 

Omval kan by sekere kultivars erger wees as ander, maar kan 
by alle kultivars voorkom tydens hoëpotensiaaltoestande, 
veral onder oorhoofse stelsels. Om dit te verminder, moet 
boere nie:
• te veel kunsmis gebruik nie
• ’n te hoë plantspoed toepas nie
• tydens die vroeë groeistadium van die gewas 

oorbesproei nie
• te swaar besproei tydens die rypwordstadium van die 

gars nie
• besproei wanneer die wind sterk waai nie.

Swamsiektes in die droë, warm toestande van Taung en 
Vaalharts blyk nie ’n probleem te wees nie, hoewel die 
verskyning van enige swamsiekte in die gars onmiddellik 
aangemeld moet word by ’n verteenwoordiger van SAB 
Maltings. Swambesmetting van die graan kan egter 
voorkom en sommige van die swamme kan toksiese 
toestande skep wat nadelig kan wees vir sowel mens as 
dier. Om die risiko te voorkom dat ryp gars blootgestel 
word aan reën tydens oestyd, moet die oes ingesamel 
word sodra dit gereed is. 

Besproeiingskedulering moet in verhouding tot verdamping 
en die plant se behoeftes wees na gelang van die 
groeifase. Die inligting is beskikbaar by die SAB Maltings-

verteenwoordiger. Verwys na 3.3.2.7 vir doeltreffende 
besproeiing. 

Omdat garsprodusente in die besproeiingstreke nie 
toegerus is om gars op die tradisionele manier – 
platsny, windrye maak en dan dors – te oes nie, is dit 
noodsaaklik dat gars so gou moontlik geoes word as dit ’n 
voggehalte van 12,5% bereik om die risiko te verminder 
dat ryp gars blootgestel word aan moontlike wind- en 
haelskade. Gars kan geoes word met dieselfde toerusting 
as koring met geringe verstelling aan die dromsnelheid, 
konkaafverstelling en wind. Dit is noodsaaklik dat die afskil 
van graan tydens oes vermy word omdat afskil ontkieming 
belemmer en probleme meebring tydens vermouting. 

Ander geassosieerde gewasse 

Soos vroeër gemeld, pas garsboere gewoonlik ’n 
wisselboustelsel toe wat ander graangewasse sowel as 
lusern, grondbone en katoen insluit. Slegs sommige 
algemene bestuursbeginsels vir graangewasse sal dus 
genoem word omdat dit buite die SAB-bestek is om 
aandag te fokus op gewasse wat nie regstreeks gemoeid 
is met produksie van moutgars nie. 

Die tradisionele stelsel van graangewas-braakland-
graangewas is vandag nie betalend nie, veral weens 
beperkings op beskikbaarheid van grondwater, ’n toename 
in siektes, toenemende grondsuurheid en -erosie, en 
die afbreek van grond deur verminderde organiese 
materiaal (humus). Uit ’n ekonomiese en agronomiese 
perspektief is dit dus voordelig om verskeie graangewasse 
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en ander gewasse te verbou in ’n volhoubare stelsel van 
gewaswisselbou. Dit lei tot hoër graanopbrengs terwyl 
onkruid-, insek- en siekteprobleme ook verminder word.
 
Die basiese beginsels van gewasbestuur draai om die 
volgende en moet die grondslag vorm van ’n kontrolelys 
vir alle graanboere: 
1. Grondkeuse is krities en elke land op die plaas moet 

individueel beoordeel word om sy volle oespotensiaal 
te vervul – soos om die grond by die spesie te laat pas. 

2. Ontleding van grondmonsters om die chemiese 
vrugbaarheidstatus van die grond se vereistes te 
evalueer. 

3. Volg ’n deeglike bemestingsprogram vir alle 
belangrike plantnutriëntelemente (pH, Ca, Mg, Na, 
K, P, kalkvereistes, Zn, % klei, % totale koolstof, % 
suurversadiging). 

4. Gebruik toepaslike grondbewerkingsmetodes, 
elk met ’n spesifieke doel. Dit sluit in verligting 
van grondverdigtingslae, oesrestebestuur, 
saadbedvoorbereiding en onkruidbeheer met die doel 
om maksimum grondwater in die grondprofiel te 
bewaar. 

5. Plant kultivars met hoë oespotensiaal met gepaste 
insek- en siekteweerstand. 

6. Gebruik planterbewerking om korrekte plantdigtheid, 
kunsmistoediening en plantdiepte vir ontkieming te 
verseker. 

7. Kies die optimum planttyd vir die gekose kultivars en 
plant die aanbevole digtheid om optimale opkom en 
saailingvestiging te verseker. 

8. Beheer onkruid, insekte en siektes met ’n doeltreffende 
spuitprogram. 

9. Oes van die gewas op die regte tyd en na-oesstoor kan 
’n impak hê op graanopbrengs en graangehalte. 

Goeie beplanning vir gewaswisseling is ’n belegging in 
risikovermyding en die belangrikste aksie by bestuur 
wat opbrengs en winsgewendheid bepaal. Daarom moet 
elke boer beplan en ’n langtermynstelsel ontwikkel wat 

volhoubaar is en aanpasbaar by veranderende klimaat- 
en ekonomiese toestande, terwyl dit ook die beginsel van 
agronomiese bestuur en plaasbeplanning insluit. ’n Stelsel 
van gewaswisselbou vir enige gegewe situasie sal bepaal 
word deur:
• die boer se doelwitte
• die verskillende ondernemings op die plaas en relevante 

kommoditeitspryse
• die kontantvloei en ekonomie van die verboude gewasse
• agronomiese bestuursbeginsels
• gronddiepte, -struktuur, -tekstuur, -vrugbaarheidstatus 

en -suurheid
• totale jaarlikse reënval en die verspreiding daarvan 

volgens tyd en ruimte
• onkruidspektrum op die landerye
• die wisseling van stikstofvestigende en stikstof-

afhanklike gewasse
• voorkoms van plantsiektes
• die voorkoming van opbou van grondgedraagde siektes
• beskikbare masjinerie en toerusting
• behoeftes van vee en vereistes van voervloei.
Let wel: Die insluiting van ’n peulplant in die 

wisselboustelsel verhoog gewoonlik winsgewendheid 
deur hoër graanopbrengs weens die peulplant se 
vermoë om stikstof in die grond te vestig. 

Aanwyser 
3.3.3  Waterbronne op die plaas word bestuur om 

water te bespaar en watergebruik is wettig. 

Die Grondwet van Suid-Afrika (Artikel 24) verklaar 
dat elkeen die reg van toegang het (onder andere) tot 
genoeg water en dat die staat redelike wetgewende en 
ander maatreëls moet tref binne sy beskikbare hulpbronne 
om die progressiewe realisering van dié regte te behaal. 
Die Nasionale Waterwet, Wet 36 van 1998 (NWW) 
is die primêre wetgewing wat watergebruik in Suid-
Afrika reguleer en vereis dat die Minister ’n Nasionale 
Waterbronstrategie skep wat inligting voorsien oor maniere 
waarop waterbronne bestuur sal word. 
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Besproeiing oorheers watergebruik in Suid-Afrika met 
nagenoeg 50% tot 60% van alle water. Huishoudelike- 
en stedelike gebruik beloop ongeveer 10%, terwyl 
mynbou, kragopwekking en nywerhede vir sowat 
11% verantwoordelik is en kommersiële bosbou (deur 
vermindering van afloop na riviere en strome) vir slegs 
3%. Veesuipings en natuurbewaring vereis 3%. Hierdie 
syfers wissel afhangend van die inligtingsbron, maar 
besproeiing is beslis die grootste gebruiker van water, 
en potensieel kan die grootste besparings dus daar 
plaasvind deur toepassing van bestebestuurspraktyk (sien 
Besproeiingsbestuur hieronder). 

Die NWW vereis dat alle watergebruik gemagtig moet 
word. Baie laevlakverbruik is outomaties gemagtig as ’n 
Skedule 1-verbruik. Skedule 1 laat redelike huishoudelike 
gebruik, tuinmaak, klein bestaansboerdery, veesuiping (nie 
op groot skaal nie), brandbestryding en vir huishoudelike 
opgaartenks toe. ’n Tweede kategorie van magtiging is 
dié van Bestaande Wettige Gebruik. In dié geval word ’n 
verbruiker wat water gebruik het in die tweejaartydperk 
voor die promulgering van die NWW in 1998 beskou as 
’n wettige gebruiker en mag voortgaan om dié water te 
gebruik. Die derde kategorie is deur wesenlike lisensiëring; 
en ’n toekomstige (nuwe) gebruiker mag aansoek doen 
om ’n lisensie, wat slegs toegeken kan word as genoeg 
water vir toekenning beskikbaar is. Die lisensiëringsproses 
word in sommige opvanggebiede makliker gemaak deur 
die promulgering van ’n Algemene Magtiging wat die 
gebruiker toelaat om water te neem en te gebruik tot 
’n sekere voorgeskrewe volume en onder voorgeskrewe 
omstandighede, sonder om regstreeks aansoek vir ’n 
lisensie te doen hoewel sodanige verbruik by die DWW 
geregistreer moet wees. Swaar benutte opvanggebiede 
is geïdentifiseer en uitgesluit van Algemene Magtigings19. 
Enige voornemende nuwe gebruiker moet die 
beskikbaarheid van water vir gebruik by die DWW opklaar, 
asook die magtigingsvereistes. 

Alle besproeiingsplase moet gemagtig wees vir 
watergebruik. In die meeste gevalle sal magtiging wees 
in die vorm van Bestaande Wettige Verbruikers, met ’n 
mate van na-1998-ontwikkeling kragtens Algemene 
Magtiging of deur lisensiëring. Die gebruik van water op 
landbougewasse kan uitgeruil word tussen gewasse op 
dieselfde plaas mits die gemagtigde volume nie oorskry 
word nie. Water kan soms ook tussen verskillende 
gemagtigde gebruikers in ’n opvanggebied geruil word 
maar dit vereis ’n formele lisensiëringsproses. 

Droëland (reënafhanklike) landbou het nie magtiging nodig 
vir watergebruik nie en word tans nie kragtens die NWW 
beheer nie. Plantasiebosbou is die enigste droëlandgewas 
wat gereguleer word en wat geïdentifiseer is as ’n 
stroomvloeiverminderingsaktiwiteit wat nie magtiging 
deur die DWWB vereis nie. 

Watergebruikkategorieë in wetgewing bepaal 

Boere moet seker maak watter watergebruikkategorieë 
(soos gelys in Artikel 21 van die Wet) op hul 
boerderyonderneming van toepassing is. 

Skedule 1-watergebruik 

Skedule 1-watergebruik is:
• water onttrek uit ’n waterbron waartoe daardie 

persoon wettige toegang het vir huishoudelike gebruik, 
kleintuin-maak (nie vir kommersiële doeleindes nie) en 
vir veesuiping (voerkrale uitgesluit)

• water opgegaar en gebruik d.m.v. ’n dakafloop.

Bestaande wettige watergebruik 

Bestaande Wettige Watergebruik is steekhoudend 
met gebruik in die twee jaar voor promulgering van 
die Nasionale Waterwet op 1 Oktober 1998. Hierdie 
watergebruik moet by die DWWB geregistreer wees en 
van gebruikers word verwag om vir dié water te betaal. 
Bestaande wettige gebruik sal mettertyd geformaliseer 
word deur die uitreik van ’n lisensie, hoewel dit vir ’n 
verminderde volume kan wees as die water benodig sou 
word vir ander gebruiksprioriteite (bv. ekologiese reserwe 
of om addisionele water vir billikheidstoekennings te 
voorsien ooreenkomstig die Hervormingsprogram vir 
Watertoekenning). Die lisensiëringsproses is bekend as 
Verpligte Lisensiëring en sal bekragtiging en verifiëring 
van die gebruik as Bestaande Wettige Gebruik insluit. 
Watergebruik moet by die DWWB geregistreer word, 
wat dan daardie watergebruik sal bekragtig en verifieer. 
Die bekragtiging bevestig hoeveel water die gebruiker 
werklik in die kwalifiserende tydperk gebruik het, hoeveel 
geregistreer is, en ook hoeveel water tans gebruik word. 
Verifiëring bepaal die omvang van bestaande wettige 
watergebruik. In effek bepaal dit of enige vorige wetgewing 
verbruik in die kwalifiserende tydperk sou beperk het. 
Indien nie, is die verbruik in die kwalifiserende tydperk 
wettig. 

“
Goeie beplanning vir gewasrotasie is ’n belegging in 
risikovermyding en die belangrikste aksie by bestuur wat 
opbrengs en winsgewendheid bepaal.

19 RK 26187 SK 398 en SK 399 van 26 Maart 2004

“
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Algemene magtiging vir watergebruik 

Watergebruik word gemagtig deur ’n Algemene Magtiging 
gepubliseer kragtens die NWW. 
• Die neem en opgaar van water is binne sekere perke 

en volgens sekere voorwaardes soos uitgestippel in 
Staatskoerant, Nr. 26187 Nr. 399 gepubliseer op 26 
Maart 2004. 

• Die storting van afval op so ’n manier dat dit ’n nadelige 
impak op ’n waterbron kan hê word toegelaat mits dit 
binne sekere perke en voorwaardes is soos uitgestippel 
in Staatskoerant Nr. 26187 Nr. 399 gepubliseer op 26 
Maart 2004.

• Belemmering van of weglei van ’n rivier of ’n waterloop 
word toegelaat mits die aksie en gebruik voldoen aan 
sekere bepalings en voorwaardes soos uiteengesit in 
Staatskoerant Nr. 26187 Nr. 398 gepubliseer op 26 
Maart 2004. 

• Verandering van die bedding, oewers, loop of 
eienskappe van ’n waterloop word toegelaat mits die 
aksie en gebruik voldoen aan sekere bepalings en 
voorwaardes soos gemeld in Staatskoerant Nr. 26187 
Nr. 398 gepubliseer op 26 Maart 2004. 

LW: Die onttrekking van water uit ’n vlei word nooit 
kragtens ’n Algemene Magtiging toegelaat nie en vereis 
gevolglik ’n lisensie. 

LW: Die DWWB het onlangs ’n die Algemene Magtiging 
ooreenkomstig Artikel 39 van die NWW20 vervang. Die 
vervangingskennisgewing is in Mei 2009 vir openbare 
kommentaar gepubliseer. As dit finaal gepubliseer word, 
sal daardie watergebruikers wat hul reg op water uitgevoer 
het kragtens die bestaande Algemene Magtiging en wat 
dus, kragtens die nuwe Algemene Magtiging nie met die 
gebruik kan voortgaan nie, aansoek moet doen om ’n 
lisensie. 

Gelisensieerde watergebruik 

Watergebruik word gemagtig deur ’n lisensie uitgereik 
kragtens die NWW wat bepaal: 
• Onttrekking en opgaar van water moet gelisensieer 

wees tensy dit Skedule 1-gebruik is of ooreenkomstig 
’n Algemene Magtiging, in welke geval dit geregistreer 
moet wees. 

• Die belemmering of omleiding van die watervloei 
in ’n waterloop is geregistreer en gelisensieer mits 
sodanige gebruik nie binne ’n Algemene Magtiging 
(wat registrasie kan vereis) of ’n bestaande gewettigde 
watergebruik val nie. 

• Die verandering van die bedding, oewers, lope of 
eienskappe van ’n waterloop is geregistreer en 
gelisensieer indien sodanige gebruik nie onder ’n 
Algemene Magtiging val nie (wat registrasie kan vereis) 
of ’n bestaande wettige watergebruikreg. 

• Die storting van afval op ’n wyse wat ’n nadelige impak 
op die water kan hê is geregistreer en gelisensieer mits 

sodanige verbruik nie onder ’n Algemene Magtiging val 
nie (wat registrasie kan vereis) of onder ’n bestaande 
wettige watergebruikreg. 

Beskerming van moeraslande en waterlope 

Vleie, moerasse, watersponse en waterlope word beskerm 
ooreenkomstig Regulasie 7 van die Wet op die Bewaring 
van Landbouhulpbronne, Wet 43 van 1983 (WBLH) en die 
NWW. Kragtens WBLH is die volgende beskerming in plek: 
• Benutting van plantegroei in ’n moerasgebied (vlei, moeras 

of waterspons) moet nie die landbouhulpbronne(omskryf 
as die grond, die waterbronne en die plantegroei – 
onkruid en indringerplante uitgesluit) beskadig nie. 

• Benutting van plantegroei in die vloedgebied van ’n 
waterloop, of horisontaal binne 10 m buite die vloedarea, 
mag nie die landbouhulpbronne (omskryf as die grond, 
die waterbronne en die plantegroei – onkruid en 
indringerplante uitgesluit) beskadig nie. 

• Geen bewerking of dreinering van ’n vlei, moeras of 
waterspons, of grond binne die 10 m horisontaal buite ’n 
vloedgebied of waterloop word toegelaat tensy gemagtig 
deur die uitvoerende beampte van die toepaslike 
landboudepartement (hierdie verbod op bewerking en 
dreinering geld nie vir ’n moerasgebied, die vloedgebied 
van ’n waterloop binne 10 m horisontaal buite die 
vloedgebied van ’n waterloop indien die bewerking of 
dreinering plaasgevind het voor die aanvang van die 
regulasies, m.a.w. op 1 Junie 1984, mits die grond reeds 
doeltreffend beskerm is teen buitensporige grondverlies 
weens erosie vanweë die aksie uitwerking van die water). 

Regulasies i.v.m. die vloeipatroon van water 

Die vloeipatroon van water word kragtens Regulasie 8 van 
die WBLH gereguleer:
• Geen afloopwater van ’n waterloop mag herlei word na 

’n ander waterloop tensy gemagtig ooreenkomstig die 
waterafloopkontroleprogram, soos goedgekeur deur die 
Departement van Landbou, of deur magtiging kragtens 
die Wet op Omgewingsbewaring of die Nasionale Wet op 
Omgewingsbestuur met goedkeuring van die Nasionale 
Departement van Waterwese en Bosbou. 

• Die natuurlike vloeipatroon van water op ’n plaas is 
nog nie versteur deur obstruksies tensy die wegvloei of 
deurgang van die afloopwater genoeg is om te verseker 
dat die obstruksie nie buitensporige grondverlies sal 
veroorsaak a.g.v. die beweging van die water of die 
agteruitgang van die natuurlike landboubronne (omskryf 
as die grond, die waterbronne en die plantegroei, maar 
wat onkruid en indringerplante uitsluit). 

• Bestaande obstruksies van die natuurlike vloeipatroon 
van afloopwater mag nie verwyder of verander word as 
die verwydering of verandering sal lei tot buitensporige 
grondverlies deur die vloei van die water of agteruitgang 
van die natuurlike landbouhulpbronne (omskryf as die 
grond, die waterbronne en die plantegroei – onkruid en 
indringerplante uitgesluit). 

20 Om Algemene Magtiging 1 en 2 tot die Skedule van Staatskoerantkennisgewing Nr. 398 gedateer 26 Maart 2004 te vervang. 
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Moeraslandbestuur

In die NWW word vleiland gedefinieer as “grond wat in ’n 
oorgangstadium is tussen aardse en waterstelsels waar die 
watertafel gewoonlik op of naby die grondoppervlak is, of 
waar die grond periodiek met vlak water bedek is, en wat 
onder normale omstandighede plantegroei sal ondersteun 
wat aangepas is om in versadigde grond te groei. 

Die Departement van Waterwese en Bosbou het ’n gids 
gepubliseer vir die identifikasie van vleiland gegrond op 
grondsoorte, plantegroei en die posisie in die landskap 
(“A practical procedure for identification and delineation 
of wetlands and riparian areas” www.dwaf.gov.za). 
Vleilandgrond kan omskryf word as ’n gebied wat vir ’n 
lang periode oorstroom is sodat versuiping die dominante 
faktor word wat die diagnostiese eienskappe van die grond 
bepaal.

Waar moeraslande op die plaas voorkom, moet boere 
hulle karteer, beskerm en rehabiliteer as dit toepaslik is. 
Die Mondi-vleiprojek is ’n waardevolle verwysingsbron 
vir riglyne om moeraslande te beskerm en te rehabiliteer 
(wwf.wetlands.org.za/manage.htm). 

Rehabilitasie van moerasgrond sal binnekort verskyn 
onder ’n Algemene Magtiging wat die uitwerking sal hê dat 
die vereiste vir ’n watergebruiker om aansoek te doen vir 
’n lisensie wanneer rehabilitasie onderneem word. Dit is 
egter moontlik dat ’n basiese beraming in ooreenstemming 
met die voorgestelde OIA-regulasies eersdaags vereis kan 
word vir die drooglegging van ’n vleigebied21. 

Oewersonebestuur 

Die teenwoordigheid van houterige oewersoomplante of 
riete, biesies, watergras en moerasgras is duidelike tekens 
van die teenwoordigheid van ’n waterloop en moet nie 
met gewasse beplant word binne 10 m nie (soos bepaal 
in Regulasie 7 van WBLH). Inheemse plantegroei langs 
waterlope moet nie verwyder word nie en waar dit wel 
verwyder is, moet die hervestiging van geskikte inheemse 
plante oorweeg word. 

Besproeiingsbestuur 

Besproeiing word bestuur deur sowel WBLH as die NWW. 
Eersgenoemde vereis dat besproeide grond beskerm moet 
word teen versuiping en versouting deur soveel van die 
volgende maatreëls as wat vir elke situasie nodig is: 
• Opgaardamme, vore en toevoerkanale wat vir 

besproeiing gebruik word, moet ondeurlatend wees. 
• Grond word nie besproei met water waarvan die 

soutgehalte te hoog is nie. 
• Dreineringstelsels moet gebou word om oormatige 

oppervlak- en ondergrondse water te verwyder en 
weggedoen mee word sodat versuiping en versouting 
van laerliggende grond voorkom word. 

• Misstof wat tot versouting kan bydra, moet vermy 
word. 

Bestaande besproeiers (of watergebruikers) moet hul 
verbruik by die DWWB registreer. 

Die Departement van Waterwese en Bosbou het ’n 
Nasionale Waterhulpbronstrategie (DWWB, 2004) 
ontwikkel wat verskeie maatreëls voorsien om die vraag 
na water met die voorraad te versoen. Dit is gemik op 
drie geïdentifiseerde watergebruiksektore wat maatreëls 
en intervensies omlyn om waterinstellings aan te moedig 
en te ondersteun, en watergebruikers se doeltreffendheid 
te verhoog en hul vraag na water te verminder. 

Landbou is een van die drie sektore wat geïdentifiseer 
is vir WB/WVB. Die NWS (2004) beklemtoon die feit dat 
besproeiingslandbou feitlik 60% van die water in Suid-
Afrika gebruik en meld dat betekenisvolle verliese gely 
word by baie verspreidings- en besproeiingstelsels. Die 
WB/WVB-strategie vir landbou voorsien ’n raamwerk 
vir regulatoriese steun en dryfvere ontwerp om 
besproeiingsdoeltreffendheid te verbeter. ’n Beoogde 

21 RK Nr. 31885 Vol. 524 van 13 Februarie 2009.

Figuur 17: Oorhoofse besproeiingstelsel soos 
gebruik op die Vaalharts-besproeiingskema. 

Figuur 18: Besproeiingsdam op die Vaalharts-skema. 
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aksieplan moet die volgende strategiese uitsette lewer 
(sien ook Backeberg en Reinders, 2009, en Backeberg, 
2007): 
• toepaslike maatreëls wat watervermorsing verminder
• progressiewe modernisering van watervervoer, 

-verspreiding gebruikinfrastruktuur, toerusting en 
metodes

• voorkomende onderhoudprogramme
• genereer van voldoende besproeiingsinligting toeganklik 

vir alle belanghebbendes
• implementering van wateroudits van die bron af tot by 

die eindgebruiker. 

DWWB (2006) het voorwaardes en regulasies voorgestel 
vir WB/WVB-goedkeuring van watergebruik vir die drie 
sektore. Vir besproeiings- en landbougebruik is die klem 
op die volgende (sien ook Backeberg, 2007): 
• meettoerusting en inligtingstelsels
• wateroudits, boekhouding en verslagdoening aan die 

verantwoordelike owerheid
• waterbestuursbeplanning en WB/WVB-maatreëls
• bestuur van terugvloei
• opvoeding en bewustheidsopleiding.

Met hierdie as agtergrond moet boere betrokke by 
besproeiing bewus wees van die uitgebreide werk 
wat bv. deur die Landbounavorsingsraad (LNR) en die 
Waternavorsingskommissie (WNK) gedoen is. Die volgende 
is ’n paar voorbeelde: 

(i) Guidelines for Irrigation Water Management in 
Practice. 2005. I van der Stoep; N. Benade; H.S. Smal 
en F.B. Reinders. 

Die hoofdoel van dié projek was om riglyne te ontwikkel 
vir die korrekte keuse, installering en bestuur van 
watermeetinstrumente deur WUA’s vir kanaal-, pyplyn- 
en rivierdistribusiestelsels. Die projek het bevind geskikte 
meetinstrumente is beskikbaar maar, om dit suksesvol te 
gebruik, moet dit geïnstalleer, goed onderhou en akkuraat 
gelees word. Kortliks moet die WUA-watermeetstelsel 
behoorlik bestuur word en moet dit die volgende insluit: 
- ’n rede om meting te doen
- aanvaarding en ondersteuning deur watergebruikers
- beraming van die huidige situasie en beplanning van die 

stelsel
- kies van toepaslike tegnologie
- korrekte installering deur vaardige tegnici
- deeglike bedryfs- en onderhoudsbeleid
- ’n stelsel vir data-onttrekking en -bestuur
- omvattende finansiële beplanning
- prosedures om dispute en knoeiery te hanteer. 

Die riglyne wat ontwikkel is, verskaf ’n gedetailleerde 
beskrywing van die optrede wat gevolg moet word in elke 
van bogenoemde gevalle. Opgesom voorsien die riglyne vir 
kies, installering en bestuur van instrumente vir die meet 
van besproeiingswater sowel as ’n rekenaargebaseerde 
databasis van meetinstrumente vir besproeiingswater en 
hul eienskappe met uitgebreide meet- en sorteerfunksies 
– die KGS of Kennisgebaseerde Stelsel.



49 

(ii) Integrating and Upgrading of SAPEWAT and PLANWAT 
to Create a Powerful and User-Friendly Irrigation 
Planning Tool. Program version 1.0. 2009. P.S. 
van Heerden, C.T, Crosby, B. Grové, N. Benadé, E. 
Theron, R.E. Schulze and M.H. Tewolde.

SAPWAT3 is ’n verbeterde weergawe van WAPWAT, die 
rekenaarprogram wat in Suid-Afrika gebruik word en 
ontwikkel is om ’n prosedure vir besluitneming te skep vir 
die beraming van gewasse se besproeiingsbehoeftes deur 
besproeiingsingenieurs, beplanners en landboukundiges. 

SAPWAT3 het twee stelle geïnstalleerde weerdata, die 
tweede bestaande uit afgeleide weerstasies en is slegs in 
Suid-Afrika toepaslik. Die databasis voorsien omvattende 
dekking van elke vierdelige dreineringstreek in die land, 
sowel as historiese weerdata oor 50 jaar op ’n kalenderbasis 
wat die gebruiker toelaat om enige dag in dié tydperk te 
kies en dan toegang te kry tot die maksimum en minimum 
temperature, humiditeit, reënval, die straling van die son 
en ET0 (verwysingsverdamping). 

SAPWAT3 kan toegepas word vir die beraming van 
besproeiingsbehoeftes vir ’n enkele gewas, vir ’n land met 
meer gewasse, vir ’n enkele plaas, vir ’n groep plase in of 
WUA, vir ’n groep WUA’s, vir ’n WMA of ’n rivierkom. 

SAPWAT3 gebruik die vierstadium 
gewasontwikkelingskurwe-prosedure gebaseer op 
verbandhoudende gewas evapotranspirasie deur ’n 
gewaskoëffisiënt toe te pas. Tipiese waardes van 
verwagte gemiddelde gewaskoëffisiënte in ’n matige, 
standaardklimaat word in SAPWAT3 toegepas. Die 
program maak ook voorsiening vir die uitwerking van 
klimaat, plantdatum, bestuurstrategieë of gewasvariëteite 
op die duur van stadiums vir individuele gewasse se 
ontwikkelingstadiums of die totale besproeiingstydperk. 

SAPWAT3 het ook ’n prosedure wat grondverdamping 
van planttranspirasie skei. Water wat in die lug verdamp 
of van sprinkelaars af weggewaai word, sowel as water 
wat toegedien word op onbewerkte landerye, word as 
’n verlies beskou. In SAPWAT3 word dit gereflekteer as 
Stelseldoeltreffendheid (%). As te veel water toegedien 
word, word dit ook as verlies beskou en word na verwys 
as standaard DU(%). 

Laastens maak SAPWAT3 voorsiening vir die skep van 
ondernemingsbegrotings as deel van die beplanningsproses 
vir die besproeiingswatervereiste. Inkomste, uitgawes, 

en bruto winsmarges word weerspieël in die tabelle van 
gewasbesproeiingsvereistes. Daar is ook ’n skakel tussen 
die ekonomiese faktore en die gewasbesproeiingsvereistes. 
As daar dus ’n variasie in die gewasbesproeiingsvereistes 
is met veranderende strategieë sal die impak gereflekteer 
word. Of, as daar ’n daling in opbrengs is, sal die impak op 
inkomste en brutowins ook gereflekteer word. 

Laastens verwys die projek ook uitgebreid na wateroestery 
deur tegnologieë soos huishoudelike reënwateroes, 
maatreëls vir handhawing van watergehalte, geriewe 
vir opgaar, laekostepompe en die gebruik van gryswater 
(herbenutting van water gedreineer uit baddens, 
stortbaddens, wasmasjiene en badkamerwasbakke).

Teen dié agtergrond, en gegewe die breë keuse van 
beskikbare besproeiingsopsies, word die volgende stel 
algemene bestebestuurspraktyk vir garsboere voorgestel, 
wat ook moet voldoen aan die vereistes van die 
waterbewaring/wateraanvraagbestuurstrategie (WB/WAB) 
vir die landbousektor soos vereis deur die Departement 
van Landbou. Miskien is die eerste en belangrikste vraag 
“Waarom wil die boer sy watergebruik meet?” As dit eers 
beantwoord is, moet ’n analise van die besproeiingstelsel 
(as daar een is), gevolg deur ’n behoorlik ontwerpte 
stelsel wat aan die boer se vereistes vir meting voldoen, 
plaasvind. 

Bestebestuurspraktyk moet toegepas word om effektiewe 
gebruik van water vir besproeiing te verseker en sluit in:

• ’n ontleding van watergehalte, wat sal help met die 
keuse van ’n toepaslike besproeiingstelsel

• ’n behoorlik beplande besproeiingstelsel wat die boer 
se behoeftes, tipe gewas, besproeiingsbehoeftes van 
die gewas (waterkwantiteit, watergehalte) in ag neem, 
en die beskikbaarheid uit die waterbron (insluitend 
watergebruiklisensie-vereistes); ontwerpverslag moet 
die stelsel se spesifikasies, onderhoudvereistes en 
riglyne vir installering insluit

• keuse van betroubare en bewese besproeiingstoerusting 
van ’n betroubare besproeiingsmaatskappy moet 
gebruik word - pompe, filters, lugkleppe, druk- en 
beheerkleppe, deurspoelspruitstukke, ens.

• ontwerpbeginsels moet die keuse van filters, minimum 
uitlatingseenvormigheid (UE) insluit om die beskikbare 
drukverlies van die laterale en spruitstukontwerp te 
bepaal

• bedryf en bestuur van die stelsel met ’n skedule vir 
minimum onderhoud wat gevolg moet word

“
Bestebestuurspraktyk moet toegepas word om effektiewe gebruik 
van water vir besproeiing te verseker

“
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• pas van die filtertipe by die watergehalte en die 
besproeiingstelsel

• onderhoudskedule vir die filterstelsel
• ’n stelsel vir dataherwinning en -bestuur 

(rekenaargebaseerde databasis van 
besproeiingsmeetinstrumente en eienskappe soos die 
Kennisgebaseerde Stelsel (KGS).

• ’n stelsel wat ’n besluitnemingsprosedure vestig vir 
die beraming van gewasse se besproeiingsbehoeftes 
(bv. deur beplanners en SAB-landboukundiges) soos 
SAPWAT3. 

• voorsiening vir die instel van ondernemingsbegrotings 
as deel van die proses vir die beplanningsproses vir 
watervereistes (soos SAPWAT3). 

• korrekte installering van die besproeiingstoerusting 
deur opgeleide tegnici. 

• suigpomp moet diep onder die water wees om te 
verhoed dat ’n vorteks gevorm en lug ingesuig word. 

• tydsberekening en hoeveelheid besproeiing moet 

rekening hou met grondtipe, gewassoort en -ouderdom, 
en weerstoestande. 

• versouting (opbou van soute in die grond wat 
grondvolhoubaarheid en dus gewasproduksie nadelig 
beïnvloed) word normaalweg veroorsaak deur 
swak waterbestuur soos onvoldoende dreinering of 
oorbesproeiing, wat veroorsaak dat die watertafel 
styg en minerale in die bogrondlae konsentreer. 
Grondeienaars moet seker maak dat hierdie oorsake 
vermy word. 

Opgaar van water 

Opgaar van meer as 10 000 m³ water per plaas kan vereis 
dat die dam of stoorgerief by die DWW geregistreer moet 
word. Daar moet voldoen word aan veiligheidsvereistes 
vir damme, soos gespesifiseer in die NWW, insluitend 
roetine-inspeksies. Enige dam met ’n wal van minder as  
5 m benodig nie registrasie t.o.v. damveiligheid nie.
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SAB se Waterrentmeesterskap

Water is ’n sleutelelement van Suid-Afrikaanse Brouerye 
(SAB) se volhoubare-ontwikkelingsprioriteite. Risiko’s 
rondom die beskikbaarheid van water is van spesiale 
belang vir die maatskappy se bedrywighede in party 
dele van Suid-Afrika waar semi-woestyntoestande 
en waterskaarsheid heers. Die aard van bierbrouery 
maak dit ’n waterintensiewe proses. Sekuriteit rondom 
die beskikbaarheid van water in die toekoms is dus 
deurslaggewend vir SAB se oorlewing as sakeonderneming, 
sowel as dié van die gemeenskappe waarbinne die 
maatskappy werk. Die manier waarop hierdie skaars 
hulpbron bestuur word, is dus van kardinale belang.

SAB se Waterstrategie is gebou op die maatskappy se 
Volhoubare-ontwikkelingsprioriteit om “meer bier te maak 
met minder water”. Die strategie behels ’n omvattende 
risikogebaseerde benadering tot die bestuur van water 
binne die sake- en waardeketting. Dit is gegrond op 
die raamwerk van vyf kernaspekte, naamlik: beskerm, 
verminder, herbenut, herwin en herverdeel. Tot dusver 
het die maatskappye aan hierdie front goed gevorder. 
Doeltreffende waterverbruik het die afgelope drie jaar met 
8% verbeter tot ’n gemiddelde van 4.1 liter water per 1 
liter geproduseerde bier. 

Belangrike imperatiewe vir die SAB rakende doeltreffende 
waterverbruik sluit in:
•  Die vermindering van die waterverbruiksverhouding 

van 4.1 tot 3.5 teen 2015;
•  Die verbetering van die gehalte van afvalafvoer sodat 

dit aan rivierafvoer-gehaltestandaarde voldoen;
•  Gesprekvoering met sleutelverskaffers om ’n begrip 

te kry van hul vervaardigingsdoeltreffendheid rakende 
waterverbruik relatief tot die topvertoners in hul veld, 
asook hul planne om beter te doen. 

Doetreffende waterverbruik
SAB is sistematies besig om doeltreffende waterverbruik 
by al sy brouerye te verbeter. Deur water in die Alrode-
brouery byvoorbeeld van een proses na die volgende te 
laat afstort, verkry die maatskappy maksimum gebruik 
daarvan. Die gebruik van herwinbare bottels in 90% van 
gevalle verminder SAB se koolstofvoetspoor, maar hou 
implikasies in vir waterverbruik. Skoon water van die laaste 
spoelproses word gesirkuleer vir voor-wasprosedures 
– so word water herbenut sonder dat dit in kontak met 
die produk kom. Water wat van die bottelwassers afloop, 
word na verdampingsuiweringstelsels gepomp om dit 
skoon te kry voordat dit vir die was van kratte en vloere 
gebruik word. 

Die maatskappy verken tans ’n reeks geleenthede, soos 
die optimalisering van waterverbruik in stookketels, 
stoomakkumulators, kondensaatherwinning, ens. Die 
bedryfsfilosofie is gegrond op sistematiese meterlesings 
van waterverbruik in verskillende fases van die 
brouproses, wat verantwoordbaarheid in die verskillende 
afdelings verhoog, soos bv. die bottelering-, was-, brou- 
en verpakkingsale. 

Watervoetspoor

SAB was een van die eerste maatskappye wat ’n 
gedetailleerde watervoetspoorstudie onderneem het. Die 
voetspoor het getoon dat meer as 90% van die water wat 
regoor die waardeketting van ’n bier verbruik word, na 
die landbouverskaffersketting gaan. 

As gevolg van hierdie studie werk SAB nou saam met 
garsboere in die besproeiingsgebiede om waterverbruik 
te verminder en die doeltreffendheid van besproeiing te 
optimaliseer deur grondvog te meet en waterstremming 
op plante in kritieke groeistadiums te beheer. Hierdie 
werk behels beide kommersiële en kleinskaalboere 
en word gedoen deur ons span SAB-landboukundiges. 
Parallelle navorsing word ook gedoen deur die 
Universiteit van die Vrystaat via ’n driejaar-projek om 
’n gewasbesproeiingsfaktor vir gars te bepaal en ’n 
gerekenariseerde besproeiingstrategie spesiaal vir gars 
te ontwikkel. Hierdie rekenaarprogram sal pasgemaakte 
besproeiingskedules vir boere ontwikkel, gegrond op 
plaaslike boerderytoestande soos grond, weer, reënval, 
verdamping, ens. Kleinskaalboere sal toegespitste hulp 
ontvang en kan voorsien word van ’n drukstuk van ’n 
plaaslike besproeiingskedule.

Beter besproeiingskedulering vir gars sal die 
volhoubaarheid van produsente verhoog deur die 
besnoeiing in kostes vir onnodige besproeiingswater 
en elektrisiteit. Die volhoubaarheid van ons garsbedryf 
en garsprodusente hang van die beskikbaarheid van 
geskikte water vir besproeiing van die gewas af. Die 
werk wat gedoen is om die watervoetspoor van gars te 
verminder, en uiteindelik ook die watervoetspoor van 
bier, toon groot belofte teen die huidige basislyn. Die 
uiteindelike doelwit is om die besproeiing van gars te 
optimaliseer deur die water benodig vir die verbouing 
van gars te verminder terwyl die gehalte en opbrengs 
terselfdertyd opgestoot word. 

’n Verdere stap na waterrentmeesterskap in die 
verskaffingsketting is gegrond op die identifisering 
van moontlike risiko’s wat die hopsbedryf bedreig. 
Laasgenoemde is gesetel in die Suidwes-Kaap rondom 
George. Dit was ’n ideale eerste projek vir die Water 
Futures-vennootskap van SAB met die WWF en GIZ – wat 
belangrike belanghebbendes in die waterrisiko-gebied 
waarbinne SAB se hopsplase bedryf word, byeengebring 
het. Hops is ’n kritieke bestanddeel van bier, maar is ’n 
baie klein deeltjie van die eindproduk. As ’n belangrike, 
maar relatiewe klein deeltjie van die waardeketting, is 
hops die ideale gewas om ons benadering en aannames 
oor waterbestuur in die verskaffingsketting mee te toets. 
’n Waterrisiko-analise is in noue samewerking met die 
WWF, WNNR en plaaslike belanghebbendes onderneem 
en toekomstige scenarios en hul gevolge opgestel. 
Versigtige sorg word gedra om die implikasies van die 
plaaslike hidrologie, klimaatsveranderingspatrone, 
maatskaplik-ekonomiese ontwikkeling en landboukundige 
werklikhede te verstaan.
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Aanwyser 
3.3.4 Weiding en weidingsgewasse word so 

bestuur dat volhoubare produksie van 
plantegroei, lewende hawe en wild verseker 
word. 

Die wetgewing rakende die gebruik van veld en voer is 
vervat in Artikel 6 van WBLH, wat die minister toelaat om 
beheermaatreëls voor te skryf waaraan grondgebruikers 
op wie dit van toepassing is, moet voldoen. Betreffende 
weiding of gebruik van natuurlike plantegroei, is regulasies 
gepubliseer wat van toepassing is op:
• die gebruik en beskerming van die plantegroei; 
• die weidingskapasiteit van die veld; en 
• die maksimum getal en die soort diere wat op die 

weiding gehou mag word. 

Aangesien boere verbonde met die SAB betrokke is 
by intensiewe landboustelsels (koring, gars, hawer, 
grondbone, lusern en katoen), sal geen verdere 
verwysing na ekstensiewe veldbestuur gemaak word nie. 
Belangstellende boere kan verwys na GreenChoice se Living 
Farms-verwysingsgids (Scotcher, 2009) en verwysings 
vervat in die verslag oor riglyne vir veldbestuur. 

Die fokus sal dus op aangeplante weiding wees. 

Aangeplante weiding 

Aangeplante weidings word gekenmerk deur die totale 
verwydering van bestaande plantegroei, grondversteuring 
en saadbedvoorbereiding. Dit word as deel van ’n gewas-
wisselboustelsel met gewasse soos gars, koring, hawer, 
mielies en ander gewasse geplant om die produktiwiteit 
van die grond te verbeter. Dit is ’n klassieke gewas-
wisselboustelsel waar die een gewas die grond verryk 
(bv. deur die binding van stikstof) vir ’n verskillende of 
daaropvolgende gewas. Dit is bekend as herstelgewasse. 
Andersins is permanente weiding aangeplante weidings 
wat gevestig word vir ’n aantal jare (Booysen, 1981(a)). 

Die volgende vereistes moet nagekom word om 
aangeplante weidings suksesvol te vestig (uit Booysen, 
1981(a)): 
• in gebiede met minder as 600 mm reën per jaar moet 

weidings besproei word
• in gebiede met tussen 600 en 700 mm reën per jaar, kan 

weidings geredelik gevestig word maar produktiwiteit 
kan aansienlik verhoog word as besproeiing bykomend 
in tye van lae reënval kan plaasvind

• in gebiede met meer as 750 mm reën, is die reënval 
voldoende om volhoubare hoë produksie op droëland te 
verseker

• ’n diep grondprofiel is nie ’n vereiste nie aangesien 
weidinggewasse redelike vlak wortels het; vir 
jaargewasse is diep grond egter belangrik

• aangeplante weidings kan verbou word op hellings van 
tot 15%

Terreinkeuse is die eerste kritieke stap in die 
vestigingsproses van aangeplante weiding. Sowel die 
ligging as die grondtipe van die terrein bepaal die 
soort weiding wat gevestig kan word, die toepaslike 
weidingspesie en die verbeteringstegniek wat gevolg moet 
word (Booysen, 1981(a)). 

Edwards en Scotney (1978) groepeer die meer as 500 
grondtipes van die Nasionale Stelsel vir Grondklassifikasie 
in grondgroepe vir weidingsgebruik. Die grondgroepe 
wat so afgelei word, word ook beraam vir hul 
produksiepotensiaal onder optimale bemestingsvlakke en 
vir hul erodeerbaarheid. Ander faktore wat in ag geneem 
word, is die landskapligging, diagnostiese bogrondhorison, 
dominante kleur en ondergronddreinering. 

Die grondgroepe vir weiding bied vyf potensiële klasse vir 
vestiging van weidingsgewasse, nl. baie hoë potensiaal, 
hoë potensiaal, middelmatige potensiaal, lae potensiaal en 
baie lae potensiaal. Edwards en Scotney (1978) beklemtoon 
ook dat die basiese erosiegevaar van die grondklas 
oorweeg moet word by beplanning van grondontwikkeling 
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omdat dit ’n rol speel in terreinbepaling, tegniek en 
plantspesiekeuse, sowel as vereiste bewaringsmaatreëls. 
 
Terreinvoorbereiding moet afloop en erosie in ag neem, 
met die steilte van die land die belangrikste oorweging vir 
die beheer van oormatige waterafloop en aanmoediging 
vir die infiltrasie van water. Kontoerwalle, terrasvorming 
en breë stroke kruipgras of gras wat sooie vorm, is die 
gewildste maatreëls afhangend van die land se helling. Die 
ondergrond is ook belangrik aangesien ondeurdringbare lae 
die bogrond laat versuip.

Saadbedvoorbereiding is een van die belangrikste aksies 
ten einde goeie weidingsstand te verseker. Die metodes 
hiervoor verskil aansienlik weens klimaat- en grondtipe 
maar, algemeen gesproke, kom dit voor of grond ’n paar 
maande voor planttyd geploeg moet word om n goeie 
saadbed te kry en toe te laat dat plantmateriaal van vorige 
gewasse afbreek. 

Ander oorwegings sluit in saaimetode, saaidiepte, saaityd, 
saaidigtheid, saadmengsel en winsgewendheid.

Die aangeplante weidingstelsel, hoewel nie ’n natuurlike 
stelsel nie, het steeds die strukturele en funksionele 
eienskappe wat ’n natuurlike ekosisteem kenmerk. Die 
verskil is egter dat gewasse gemanipuleer word vir ’n hoë 
groeitempo en hoogproduserende stelsel. Hoë groeitempo 
vereis hoë energievlakke en nutriëntvloei, wat weer hoë 
nutriëntinsette vra (Booysen, 1981(b)). Die ontwikkeling 
van ’n ekonomiese en doeltreffende bemestingsprogram is 
noodsaaklik vir die vestiging en onderhoud van aangeplante 
weidings. Grondeienaars moet die interaksie begryp tussen 
die belangrike bemestingstowwe, die grond en die spesifieke 
weidingsgewas. Vestiging van weidings is ’n duur proses 
en, as dit gevestig is, moet die weiding in ’n produktiewe 
toestand onderhou word. Die bemestingsprogram sal 
afhang of dit as weiding of kuilvoer benut gaan word.

Dit is nie net die korrekte toediening van bemesting wat 
belangrik is vir die onderhoud van die weiding nie, maar 
oormatige toediening is duur en kan lei tot ’n oormaat aan 
kunsmis wat uitloog in aangrensende riviere met verwante 
omgewingsimpak. 
 
Die Wet op Landbouplae, Wet 36 van 1993, bevat bepalings 
vir die beheer en voorkoming van plantsiektes. Dit kan van 
’n boer vereis word om gewasse te vernietig om verspreiding 
van die siekte te voorkom. 

Waar chemikalieë gebruik word vir plaag- en siektebeheer, 
moet dié met die minste impak op menslike gesondheid 
en die omgewing gekies word. Chemikalieë wat grond- en 
oppervlakwater besoedel, moet veral vermy word. Daar 
moet streng by vervaardigers se spesifikasies gehou word. 
Slegs chemikalieë wat geregistreer is vir die beheer van ’n 
spesifieke onkruid, plaag of siekte mag gebruik word. 

Aanwyser 
3.3.5  Dieresiektes word voorkom en beheer. 

Die Wet op Dieregesondheid, Wet 7 van 2002, is 
gepromulgeer om o.a. dieregesondheid te bevorder, 
dieresiektes te beheer, en om die in- en uitvoer van diere te 
reguleer. Van besondere belang vir grondeienaars betrokke 
by boerdery met mak diere of wild is die volgende: 
• Enige grondeienaar van grond waarop daar diere is, 

moet alle moontlike maatreëls tref om (Artikel 17): 
- infeksie van sy/haar diere met enige dieresiekte te 

voorkom
- die verspreiding van enige dieresiekte te voorkom
- enige dieresiekte of parasiet op sy/haar grond uit te 

roei, of ten opsigte van die dier
- die voorgeskrewe behandeling aan enige 

geïnfekteerde dier toe te dien
- die voorkoms van enige beheerde dieresiekte aan die 

nasionale uitvoerende beampte en die provinsiale 
uitvoerende beampte te rapporteer (LW: ’n Beheerde 
dieresiekte is enige dieresiekte as sodanige siekte 
beskryf is vir die doeleindes van die Wet, of wat nie 
inheems aan die Republiek is nie.)

• Die minister mag regulasies uitvaardig rakende die 
aanwysing van gespesifiseerde dieresiektes, die aanwys 
van gespesifiseerde gebiede as beheerde gebiede, die 
toepassing van veeartsenykundige prosedures, die 
verskuiwing van enige dier, die jag, skiet, vang en van 
kant maak van wild en ander. 

Boere moet bewus wees van enige beheermaatreëls wat 
van toepassing is in hul besondere gebied, en moet in staat 
wees om aan die besondere beheermaatreëls te voldoen. 

Aanwyser 
3.3.6  Plantsiektes word voorkom en beheer. 
 
SAB het ’n lys opgestel van goedgekeurde chemikalieë 
wat deur garsboere gebruik kan word – Products 
Registered on Barley – wat swamdoders, insektemiddels, 
groeireguleerders, onkruiddoders, chemikalieë 
vir behandeling van saad en insektemiddels vir 
stoorkamergebruik insluit. Verder is ’n stelsel deur SAB 
ingestel waarvolgens die produsent verplig is om ’n 
Garspaspoort te toon voordat die eerste vrag gars afgelaai 
kan word. Die paspoort word voltooi deur die produsent 
in samewerking met sy/haar chemiese agent en moet 
stipuleer watter chemikalieë op die gars gebruik is, die 
toedieningsdosis, -metode, SVCASA-nommer, rede vir 
gebruik (bv. onkruid-, insek-, bolwurmbeheer, ens.), en 
die garskultivar waarop dit toegedien is. Geen graan sal 
aanvaar word as dit behandel is met enige ongeregistreerde 
chemikalie, ongeregistreerde dosis of ongeregistreerde 
toedieningsmetode nie. 

’n Handige webtuiste vir boere is onlangs bekend gestel – 
Pests of Field Crops in Southern Africa (www.pestsandcrops.
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com) – wat inligting bevat oor plaagidentifikasie, 
lewenssiklus, skade en beheer. 

Landbouchemikalieë sluit alle plantegroeireguleerders, 
plant-, swam-, insek-, aalwurm- en biododers in wat in 
landbou gebruik word. Baie van hierdie samestellings het 
die potensiaal om nie net vir die mens nie, maar ook die 
omgewing skadelik te wees indien dit onverantwoordelik 
gebruik word. 

Die vervaardiging, registrasie, invoer, verpakking, 
etikettering, hantering en toediening van 
landbouchemikalieë word deur wetgewing beheer. Die 
belangrikste in dié verband is die Wet op Misstowwe, 
Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels, Wet 36 van 
1947, en die Wet op Gevaarhoudende Stowwe, Wet 15 
van 1973. Dit is die verantwoordelikheid van elke boer wat 
enige vorm van landbouchemikalieë gebruik om vertroud 
te wees met die voorsorgmaatreëls om seker te maak dat 
’n produk veilig gestoor en toegedien word, en dat korrek 
weggedoen word met die chemiese reste en houers. 

Verbod op sekere landboumiddels 

Kragtens die Wet op Misstowwe, Veevoedsel, 
Landboumiddels en Veemiddels, Wet 36 van 1947, word 
boere verbied om landboumiddels te gebruik of te besit 
wat die volgende bevat: 

• 2,4-D (dimetilamiensout) 
• 2,4-DB (natriumsout) 
• Dikamba (dikambametielsout). 

Boere word verbied om enige landboumiddel te verkry, 
verkoop, weg te doen of gebruik wat chloorbensilaat bevat. 

Stoor van landbouchemikalieë en kunsmis 

Die geboue of stoorkamers waarin landboumiddels 
gehou word, moet van soliede konstruksie wees, goed 
geventileer en veilig wees en genoeg waarskuwingstekens 
hê. Hoogtoksiese Groep 1-gifstowwe, ooreenkomstig 
die Wet op Gevaarhoudende Stowwe, moet beveilig 
word in ’n afsonderlike, toegesluite stoorgebied. Geen 
landbouchemikalie mag naby voedsel of veevoer 
gestoor word nie en die gebou of stoorkamer mag nie 
toeganklik wees vir ongemagtigde persone nie. Normale 
veiligheidsmaatreëls, soos water en wasgeriewe, toerusting 
vir brandbestryding en enige ander spesiale vereistes 
gespesifiseer op die produketiket, moet beskikbaar wees. 
Die stoorarea moet maklik dreineer en ’n verseëlde sinkput 
hê waarin uitloopwater versamel kan word. 
 
Toediening van kunsmis en landboumiddels 

Grondmonsters moet met gereelde tussenposes geneem 
word om seker te maak dat die korrekte tipe en hoeveelheid 
kunsmis gebruik word. Kalibrering van kunsmistoerusting 
en toediening daarvan beïnvloed alles gewasprestasie. 
Boere moet veral let op bestuur aangesien oorbemesting 
kan lei tot benadeling van die grond, versuring en 
nutriëntwanbalans. 

Landbouchemikalieë moet toegedien word in die toestande 
en op die manier voorgeskryf op die produketiket. Dit sal 
tipies die konsentrasie of toedieningstempo, korrekte tyd 
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(stadium van die gewas) en die korrekte weerstoestande 
insluit. 

Na toediening moet toerusting deeglik gewas word sodat 
besoedeling van grond en water vermy kan word. 

Wegdoen van houers en ongebruikte chemikalieë 

Die wegdoen van produkhouers moet verantwoordelik 
gedoen word. Houers van hoogs giftige Groep 1-gifstowwe 
moet aan die verspreider teruggegee word. Ander houers 
mag op die plaas weggedoen word, maar moet geperforeer 
en onbruikbaar gemaak word nadat dit leeg gemaak en 
drie keer uitgespoel is. 

Alle stortingsputte moet weg wees van wonings, verkieslik 
in digte kleigrond en so geleë dat loging uit die put nie 
waterbronne sal besoedel nie (sien ook 3.2.5.) 

Aanwyser 
3.3.7  Die ontwikkeling, produksie, vrystelling 

en gebruik van geneties gemodifiseerde 
organismes word streng beheer deur die 
aanvaarding van die voorsorgmaatreël. 

LW: Hoewel ingesluit in die riglyne ter wille van 
volledigheid en verwysing, word GMO’s nie in die 
Suid-Afrikaanse garsbedryf gebruik nie. 

Rekombinante DNA-tegnologie (die vermoë om genetiese 
materiaal deur middel van biochemie oor te dra) het sedert 
die 1970’s genetiese modifisering van plante, diere en 
mikro-organismes en die inplaas van ’n verskeidenheid 
gene in lewende organismes, insluitend gene van 
onverwante spesies (Glazewski, 2000), moontlik gemaak. 
Geneties gemodifiseerde organismes (GMO’s) het kommer 
gewek oor veiligheid en etiese aspekte t.o.v. risiko’s vir 
mensgesondheid en biodiversiteit. Met die Konvensie oor 
Biologiese Diversiteit (1992) is in Artikel 19(3) bepaal dat 
elke kontrakterende partye tot die konvensie (Suid-Afrika 
is ’n kontrakterende party) sover as moontlik sal poog om: 

“Metodes te vestig of te handhaaf om die risiko’s 
vereenselwig met die gebruik en vrystel van lewende 
gemodifiseerde organismes voortvloeiend uit biotegnologie, 
wat moontlik nadelige omgewingsimpak kan hê en wat die 
bewaring en volhoubare gebruik van biologiese diversiteit, 
met inagneming van die risiko’s vir mensgesondheid, te 
reguleer, te bestuur of te beheer. 

In Suid-Afrika word dié vereiste van die KBD in die Wet op 
Gemodifiseerde Organismes, Wet 15 van 1997, wat op 1 
Desember 1999 van krag geword het, gehanteer. Die Wet 
word deur die Departement van Landbou geadministreer 
en is kragtens Artikel 2(1)(a) - (c) van toepassing op:
• die genetiese modifisering van organismes; 
• die ontwikkeling, produksie, vrystelling en toepassing 

van GMO’s insluitend virusse en bakteriofages; en 
• die gebruik van geenterapie. 

Artikel 2(2)(a) - (c) bepaal dat die Wet nie van toepasing 
is op die volgende drie tegnieke nie: 
• daardie wat geenterapie omvat (soortgelyk aan menslike 

kloning). 
• daardie waarin rekombinante DNA-molekules of GMO’s 

nie gebruik word nie, nl. 
- by in vitro-bevrugting by mens en dier; 
- by konjunksie, oordraging, transduksie, transformasie 

of enige natuurlike prosesse; en
- in enige poliploïede induksie

• daardie waarin GMO’s as ontvanger of ouerlike 
organisme nie gebruik word nie: 
- in mutagenese; 
- in die konstruksie en gebruik van somatiese 

hibridomaselle; en 
- in selfusie (insluitend protoplastiese fusie) van 

plantselle. 

Die definisie van ’n GMO is

“… ’n organisme waarvan die gene of genetiese materiaal 
op ’n wyse gemodifiseer is wat nie natuurlik plaasvind 
deur teling of ’n natuurlike kombinasie van albei nie, en 
‘genetiese modifikasie’ sal ’n ooreenstemmende betekenis 
hê.”
 
Dit is belangrik om daarop te let dat die Wet “organisme” 
definieer as 

“… ’n biologiese entiteit, sellulêr of nie-sellulêr, in staat 
tot metabolisme, replikasie, reproduksie of om genetiese 
materiaal oor te dra, en wat ’n mikro-organisme insluit.”

Om ’n mate van onafhanklikheid in die besluitnemingsproses 
te verseker, skep die Wet drie administratiewe instellings. 
Die eerste is die Uitvoerende Raad vir Geneties 
Gemodifiseerde Organismes, hoofsaaklik saamgestel 
uit Staatsdepartemente (insluitend Omgewingsake en 
Toerisme). Die doelwitte van die raad is om die minster te 

“
Die SAB-garspaspoort sluit ‘n lys in van goedgekeurde 
chemikalieë wat deur garsboere gebruik kan word

“
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adviseer oor “alle aspekte van die ontwikkeling, produksie, 
gebruik, toepassing en vrystelling van GMO’s”, en dat “die 
ontwikkeling, produksie, gebruik, toepassing en vrystelling 
van GMO’s ooreenkomstig die bepalings van hierdie Wet” 
(Artikel 4) gedoen word. 

Die raad se magte en pligte wentel om die uitreik van 
permitte aan diegene wat daarom aansoek gedoen het om 
fasiliteite te gebruik vir die ontwikkeling, produksie, gebruik 
of toepassing van GMO’s, of om GMO’s in die omgewing 
vry te stel (sien Artikel 5(a)). Van elke aansoeker kan 
verwag word om ’n risiko- en omgewingsimpak-analise 
voor te lê van die ontwikkeling, produksie, gebruik of 
vrystel van wat ook al die geval mag wees (Artikel 5(a)). 
Bykomend tot die GMO-wet is kragtens die Nasionale Wet 
op Omgewingsbestuur, Wet 107 van 1998, regulasies 
gepubliseer (RK R386 in SK 28753 van 21 April 2006 en 
gewysig by RK R613 in SK 28938 van 23 Junie 2006) 
wat aktiwiteite aandui kragtens Artikel 24(2)(a) en 
(d) van die Wet wat nie in aanvang mag neem sonder 
omgewingsmagtiging nie. Verder moet enige ondersoek, 
analise en kommunikasie oor die potensiële impak op 
die omgewing die prosedures volg soos uiteengesit in 
Regulasies 22 tot 26. Hierdie gelyste aktiwiteite sluit 
in die vrystelling van GMO’s in gevalle waar ’n analise 
vereis word deur die Wet op Geneties Gemodifiseerde 
Organismes, Wet 15 van 1997, of die Nasionale Wet op 
Omgewingsbestuur: Biodiversiteit, Wet 10 van 2004. Dit is 
belangrik om daarop te let dat die regulasies kragtens die 
Omgewingsimpakwet slegs fokus op die “vrystelling” van 
GMO’s, terwyl die GMO-wet handel oor die ontwikkeling, 
produksie, gebruik en vrystelling van GMO’s. 

Die tweede administratiewe instelling is die Registrateur, 
wie se funksie dit is om permitte uit te reik en ander 
verwante take (Artikel 9). 

Die derde administratiewe instelling is ’n wetenskaplike 
Advieskomitee (Artikel 10) wat, deur sy ware aard, 
’n raadgewende liggaam is wat sy besluite grond op 
wetenskaplike data. Die lede is “kundige mense op 
die gebied van wetenskap wat van toepassing is op die 
ontwikkeling en vrystelling van GMO’s”, sowel as “persone 
uit die openbare sektor wat kennis dra van omgewingsake 
en geneties gemodifiseerde organismes” (Artikel 10). 

Regulasies gepubliseer kragtens die GMO-wet deur die 
Departement van Landbou22 lê permitvereistes neer 
waarvolgens geen persoon sonder magtiging GMO’s mag 
invoer, uitvoer, ontwikkel of produseer nie. Voorsiening 
word ook gemaak vir risiko-analiseregistrasie en 
rekordhouding, openbare kennisgewing van verhore, 
ongelukke, afvalbestuur en nog meer. 

LW: Die Wet steun die voorkomende beginsel in Artikel 
17(1) deur te bepaal: 

“Gebruikers sal verseker dat toepaslike maatreëls getref 

is om nadelige omgewingsimpak te voorkom wat kan 
ontstaan uit die gebruik van geneties gemodifiseerde 
organismes.” 

Verder voeg Artikel 17(2) by dat: 

“Die aanspreeklikheid vir skade aangerig deur die gebruik 
of vrystelling van ’n geneties gemodifiseerde organisme 
sal deur die betrokke gebruiker gedra word tensy, toe 
sodanige organisme in die besit van ’n inspekteur was soos 
omskryf in Artikel 15(4), die betrokke gebruiker in daardie 
stadium nie aanspreeklik gehou sal word vir enige skade 
tensy sodanige gebruiker sodanige skade voorsien het, of 
die skade moes of kon voorsien en voorkom het, maar 
nagelaat het om redelike optrede in te stel om sodanige 
skade te verhoed.”

Let daarop dat die term “gebruiker” breedweg omskryf 
word as “… enige natuurlike of wettige persoon of 
instelling verantwoordelik vir die gebruik van geneties 
gemodifiseerde organismes en sluit ’n eindgebruiker of 
verbruiker in (Artikel 1(xxviii) Definisies).

Dit is dus duidelik dat Suid-Afrika die middele geskep het 
om die risiko’s geassosieer met die gebruik en vrystelling 
van GMO’s te reguleer, bestuur of kontroleer maar dat, ten 
spyte hiervan, daar nog ’n sterk openbare sentiment teen 
die gebruik van GMO’s bestaan. 

In ’n standpuntstelling uitgereik in Mei 1999 en 
hersien in Mei 2001 het WWF International (www.
panda.org) aangedui dat vreemde genetiese materiaal 
“verandering in die aanpasbaarheid en verhoudings van 
spesies kan veroorsaak wat natuurlike en gevestigde 
ekosisteemprosesse wat noodsaaklik is vir ’n stabiele 
omgewing, kan verander.” Die vrystelling of ontsnapping 
van GMO’s in die algemene omgewing bedreig verder die 
verminderende natuurlike bron”. Dié kwessie, en ander, 
word verder uiteengesit in die “Background Paper on the 
need for a Biosafety Protocol as part of the Convention on 
Biological Diversity” (WWF International, 1995). Kyk ook 
na Genetically Modified Organisms (GMOs): A danger to 
sustainable Agriculture. A contribution by WWF Switzerland 
to the international public debate. November 2003. Die 
verslag ontleed die huidige kritiese kwessies rakende 
die GMO-debat in Europa en gee die leser na bewering 
genoeg inligting op grond waarvan ’n ingeligte standpunt 
ingeneem kan word. Dit bespreek nie wat gedoen en hoe 
dit gedoen behoort te word nie.

Met soveel op die spel het WWF International ’n versigtige 
benadering aanvaar t.o.v. die gebruik en vrystelling 
(ontsnapping) van GMO’s in die natuur. As organisasie 
streef dit na:
• ’n moratorium op die gebruik of vrystelling van GMO’s 

in die natuurlike omgewing tot tyd en wyl ekologiese 
interaksie ten volle nagevors en veiligheidswaarborge 
gegee is; 

22 R1420 in RK Nr. 20643 op 26 November 1999.
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SAB was een van die eerste maatskappye wat ’n 
gedetailleerde watervoetspoorstudie onderneem 
het. Die voetspoor het getoon dat meer as 90% van 
die water wat regoor die waardeketting van ’n bier 
verbruik word, na die landbouverskaffersketting 
gaan.
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• deursigtige, omvattende omgewingsimpak-analise van 
beplande vrystelling in die natuur met oorweging van 
die impak van veranderde gewasbestuurspraktyke, 
sowel as die indringing in natuurlike en semi-natuurlike 
habitatte of mededingende verplasing van natuurlike 
spesies deur transgenetiese plante en diere; 

• die vermyding van bykomende impak deur genetiese 
modifisering wat:
- groter gebruik van chemikalieë fasiliteer of stimuleer; 
- skadelik is vir plaagbeheerinsekte en ander plaaslike 

insekte voordelig vir gewasse; 
- tekort skiet aan vrywaring teen genevloei na 

inheemse organismes; en 
- die gebruik van kunsmatig geskepte gene (waarvan 

die uitwerking moeiliker voorspel en beheer kan 
word);

• beheer oor geentegnologie insluitend regeringsregulering 
en vestiging van onafhanklike statutêre owerhede, 
wetenskaplike en gemeenskapsanalise, en doeltreffende 
monitering van die gebruik en verspreiding van GMO’s, 
insluitend die uitwerking op verskillende habitatte en 
spesies, en op die gesondheid en lewensbestaan van 
die mens; en 

• die erkenning van die rol van tradisionele kennis in 
gewasteling en die deel van voordele.

WWF sal:

• regerings, hulpagentskappe, die nywerheid en die 
publiek bewus maak van goeie en swak praktyke en hoe 
dit impak het op die WWF se missie om die omgewing 
en volhoubare voortbestaan te beskerm en te verbeter.

• moratoriums ondersteun rakende die gebruik en 
vrystelling van GMO’s in gewasse tot tyd en wyl daar 
breë konsensus bereik is dat navorsing oor ekologiese 
impak voltooi en geëvalueer en risiko’s as aanvaarbaar 
laag geïdentifiseer is;

• oproepe om eko-etikettering steun wat 
verbruikersbewustheid en ingeligte besluitneming 
bevorder. 

Grondeienaars wat die konsep om GMO’s te gebruik, 
ondersoek, moet bewus wees van sowel die plaaslike 
wetsvereistes as die internasionale debat oor die gebruik 
van GMO’s.
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Sekuriteit rondom die beskikbaarheid van water 
in die toekoms is deurslaggewend vir SAB se 
oorlewing as sakeonderneming, sowel as dié van die 
gemeenskappe waarbinne die maatskappy werk.
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Dr. Deon Nel, WWF-SA se hoof van biodiversiteit: 
“Die krag van die Beter Gars, Beter Bier-inisiatief lê 
opgesluit in boere se fokus op verbeterde prestasie in 
omgewings- en maatskaplike kwessies as deel van die 
bou van ’n ekonomiese bategrondslag en as ’n bydrae 
tot gesonde ekosisteme en voedselsekuriteit.”
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wetland land which is transitional between terrestrial and aquatic systems where the water 
table is usually at or near the surface, or the land is periodically covered with shallow 
water, and which land in normal circumstances supports or would support vegetation 
typically adapted to life in saturated soil (NWA 36 of 1998)
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Afkortings / Akronieme

AAR Algemene Administratiewe Regulasies

AGRISOO Landbousektor Onderwys en Opleidingsowerheid

BBS Bedreigde of Beskermde Spesies

BGI Beter Gars-inisiatief 

BKA Beginsels, Kriteria, Aanwysers 

CALM Carbon Accounting for Land Managers 

CO2e Koolstofdioksied-ekwivalent

DOT Departement van Omgewingsake en Toerisme 

DWW Departement Wingerd- en Wynkunde

DWWB Departement Waterwese en Bosbou

FB Finansiële Beplanning

GCM Gevaarlike Chemiese Middel

GGP Grondgebruikplan

GMO Geneties Gemodifiseerde Organisme

GOP Geïntegreerde Ontwikkelingsplan

IAO Internasionale Arbeidsorganisasie

IGKW Instituut vir Grond, Klimaat en Weer

IPBN Instituut vir Plantbeskermingsnavorsing

KGS Kennisgebaseerde Stelsel

KHG Kweekhuisgas

LNR Landbounavorsingsraad 

NWOB Nasionale Wet op Omgewingsbestuur 

NWOB:BD Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Biodiversiteit 

NWW Nasionale Waterwet 

OIA Omgewingsimpak-analise

SOOO Sektorale Onderwys en Opleidingsowerheid

SPNB Strategiese Plan vir Nasionale Biodiversiteit 

VED Vergoeding vir Ekosisteemdienste

WBDV Wet op Basiese Diensvoorwaardes 

WBGV Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid

WBLH Wet op Bewaring van Landbouhulpbronne 

WNK Waternavorsingskommissie

WNNR Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad

WOB Wet op Omgewingsbewaring 

WUSV Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg

WWF-SA Wêreldwye Fonds vir die Natuur – SA
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Definisies

Definisies kom in alle wetgewing voor. Gerieflikheidshalwe word die volgende algemeen gebruikte definisies, wat uit die 
toepaslike wetgewing gehaal is, voorsien. 

landboumiddel enige chemiese stof of biologiese middel, of enige mengsel of kombinasie van enige 
stof of middel bedoel of aangebied om gebruik te word – 
(a) vir die vernietiging, beheer, afweer, aantrek of voorkoming van enige ongewenste 
mikrobe, alg, nematode, swam, insek, plant, gewerwelde, ongewerwelde, of enige 
produk daarvan maar met uitsluiting van enige chemiese stof, biologiese middel 
of enige middel vir sover as wat dit beheer word kragtens die Wet op Beheer van 
Medisyne en Verwante Stowwe, Wet 101 van 1965, of die Wet op Gevaarhoudende 
Stowwe, Wet 15 van 1973; of 
(b) as plantgroeireguleerder, ontblaarder, opdroogmiddel of peulgewas-entstof
(VTSM, Wet 36 van 1947)

verandering aan die 
bedding, oewers, loop 
of eienskappe van ’n 
waterloop 

die tydelike of permanente verlegging van ’n waterloop vir –
(a) prospektering, mynbou en kwantifisering; 
(b) landbou; 
(c) bestuur van afvalstortingsterreine; en 
(d) konstruksie- en onderhouddoeleindes van infrastruktuur soos –
(i) paaie, voetpaaie, brûe, duikers; 
(ii) kunsmatige aanvulstrukture; 
(iii) boorgate en putte; 
(iv) strukture vir wateronttrekking; 
(v) roetebepalingstrukture vir watervoorsiening en ander pyplyne; 
(vi) strukture vir maak van poele, baaie en skiereilande; 
(vii) telekommunikasie- of kragkabels; 
(viii) strukture vir hellingstabilisering en erosiebeskerming. 
(NWW 36 van 1998 Artikel 21(i), RK 398, SK 26187 van 26 Maart 2006, Artikel 2.6) 

biologiese diversiteit of 
biodiversiteit 

die veranderlikheid onder lewende organismes uit alle bronne, insluitend aardse, 
marine- en ander water-ekosisteme en die ekologiese sisteme waarvan hulle deel is 
insluitend diversiteit binne spesies, tussen spesies en van ekosisteme 
(NWOB:BD, Wet 10 van 2004) 

bevoegde owerheid die staatsorgaan belas kragtens die NWOB met die evaluering van omgewingsimpak op die 
aktiwiteit en, waar toepaslik, met die toeken of weiering van ’n omgewingsmagtiging t.o.v. 
daardie aktiwiteit (NWOB, 107 van 1998)

omleiding van vloei die tydelike of permanente omleiding van vloei vir – 
(a) prospektering, mynbou en klipgroefwerk; 
(b) landbou; 
(c) bestuur van afvalstortingsterreine; en 
(d) konstruksie- en onderhouddoeleindes van infrastruktuur soos –
(i) paaie, voetpaaie, brûe, duikers; 
(ii) kunsmatige aanvulstrukture; 
(iii) boorgate en putte; 
(iv) strukture vir wateronttrekking; 
(v) roetebepalingstrukture vir watervoorsiening en ander pyplyne; 
(vi) strukture vir maak van poele, baaie en skiereilande; 
(vii) telekommunikasie- of kragkabels; 
(viii) strukture vir hellingstabilisering en erosiebeskerming. 
(RK 398, SK 26187 van 26 Maart 2006, Artikel 1.6)
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ekosisteem ’n dinamiese stelsel van plant-, dier- en mikro-organisme gemeenskappe en hul nie-
lewende omgewing wat as funksionele eenheid interreageer 
(NWOB, Wet 107 van 1998) 

omgewingsmagtiging magtiging deur ’n bevoegde owerheid vir ’n gelyste aktiwiteit kragtens die NWOB, 
Wet 107 van 1998 

familielid ’n woonarbeider se grootouer, ouer, eggenoot (insluitend ’n lewensmaat in ’n 
tradisionele huwelik, of dit geregistreer is of nie), of afhanklike 
(Wet op Grondhervorming (Woonarbeiders), Wet 3 van 1996)

plaasarbeider ’n werknemer wat hoofsaaklik in diens is vir plaasaktiwiteite, insluitend ’n werknemer 
wat as geheel hoofsaaklik huiswerk in ’n huis op ’n plaas doen 
(Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Wet 75 van 1997)

plaasarbeider ’n persoon wat op ’n plaas in diens is ooreenkomstig ’n dienskontrak wat voorsien dat 
(a) as teenprestasie vir die arbeid wat hy/sy lewer aan die eienaar of huurder van die 
plaas hom/haar oorwegend in kontant sal vergoed of met
’n ander vorm van vergoeding maar nie oorwegend met die reg om grond te bewoon 
en gebruik nie; en 
(b) hy/sy verplig is om sy/haar dienste persoonlik te verrig 
(Wet op Grondhervorming (Woonarbeiders) Wet 3 van 1996)

belemmering of 
omleiding van watervloei 
in ’n waterloop 

die tydelike of permanente onttrekking of belemmering van die watervloei in ’n 
waterloop deur strukture wat gedeeltelik of ten volle in of oor die watervloei in ’n 
waterloop gebou is, insluitend – 
(a) brûe en duikers; 
(b) keerwalle wat water kan opgaar of inperk; 
(c) boorgate en putte; 
(d) strukture vir die onttrekking van water; 
(e) strukture vir roetebepaling van watervoorsienings- en ander pyplyne; 
(f) telekommunikasie- of ander kraglyne; 
(g) vasmeerplekke, ander ankergeriewe en sleephellings 
(NWW 36 van 1998 Artikel 21(c) en RK 398, SK 26187 van 26 Maart 2006, Artikel 
1.6)

indringerplant is ’n soort plant wat kragtens Artikel 2(3) van die Wet op die Bewaring van 
Landbouhulpbronne, Wet 43 van 1983 as ’n indringerplant verklaar is

indringende plantspesie enige spesie waarvan die vestiging en verspreiding buite sy natuurlike 
verspreidingsgebied – 
(a) ekosisteme, habitatte en ander spesies bedreig of ’n demonstreerbare potensiaal 
het om ekosisteme, habitatte of ander spesies te bedreig; en 
(b) kan lei tot ekonomiese en omgewingskade of skade aan die mens se gesondheid 
(NWOB: Biodiversiteit, Wet 10 van 2004)

woonarbeider ’n persoon 
(a) wat op ’n plaas woon of die reg het om daar te woon; 
(b) wat die reg het of gehad het om landerye of weiding op die plaas te benut, 
soos na verwys in paragraaf (a), of op ’n ander plaas van die eienaar en wat, teen 
vergoeding arbeid lewer of gelewer het aan die eienaar of huurder; en 
(c) wie se ouer of grootouer op die plaas woon of gewoon het en die reg van landerye 
of weiding op so ’n plaas of op ’n ander plaas van die eienaar gehad het en teen 
vergoeding van sodanige reg arbeid verkaf of verskaf het aan die eienaar of huurder, 
insluitend ’n persoon wat benoem is as opvolger vir ’n woonarbeider ooreenkomstig 
die bepalings van Artikels 3(4) en (5) van die Wet op Grondhervorming 
(Woonarbeiders), Wet 3 van 1996, maar wat ’n plaasarbeider uitsluit 
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gelyste aktiwiteit enige aktiwiteit geïdentifiseer kragtens Artikel 24(2)(a) en (d) van NWOB, Wet 107 
van 1998, m.a.w. 

(a) aktiwiteite wat nie mag begin sonder omgewingsmagtiging van die bevoegde 
owerheid nie; 

(d) individuele of generiese bestaande aktiwiteite wat moontlik ’n nadelige uitwerking 
op die omgewing kan hê en ten opsigte waarvan ’n aansoek vir omgewingsmagtiging 
by die bevoegde owerheid gedoen moet word 
(NWOB, Wet 107 van 1998)

gelyste ekosisteem enige ekosisteem gelys kragtens Artikel 52(1) van NWOB:BD, bv. ’n ekosisteem wat 
bedreig word en beskerming nodig het 

nasionale 
landbouhulpbronne 

die grond, die waterbronne en die plantegroei – onkruid en indringerplante uitgesluit 
(WBLH, Wet 43 van 1983) 

beroepsiekte enige siekte genoem in die eerste kolom van Skedule 3 van die Wet op Vergoeding vir 
Beroepsbeserings, Wet 130 van 1993, wat opgedoen is in die loop van ’n werknemer 
se diens 

beroepsgesondheid sluit in beroepshigiëne, beroepsmedisyne en biologiese monitering 
(WBGV, Wet 85 van 1993) 

sektorale vasstelling ’n sektorale vasstelling gedoen kragtens Hoofstuk 8 van die Wet op Basiese 
Diensvoorwaardses, Wet 75 van 1997

onversteurde grond grond wat na die mening van die uitvoerende beampte in die voorafgaande 10 jaar 
nooit bewerk is nie 
(WBLH, Wet 43 van 1983)

afval enige materiaal, synde gasagtig, vloeibaar of solied, of enige kombinasie daarvan, 
wat van tyd tot tyd deur die minister deur kennisgewing in die Staatskoerant as ’n 
ongewenste of oortollige neweproduk, uitlating, res of oorblyfsel van enige proses of 
aktiwiteit aangewys word (WOB, Wet 73 van 1989)

Afval is verder in RK 1986 SK 12703 van 24 Augustus 1990 soos volg omskryf en 
gewysig by RK 292 SK 24938 van 28 Februarie 2003:

’n Ongewenste en oortollige neweproduk, vrylating, residu of oorblyfsel van enige 
proses of aktiwiteit, enige materiaal, gasagtig, vloeistof of vaste stof of kombinasie 
daarvan met oorsprong uit enige residensiële, kommersiële of industriële gebied wat – 
(a) deur enige persoon weggegooi is; of 
(b) deur enige persoon opgegaar of gestoor is met die doel om dit uiteindelik weg te 
doen met of sonder voorafbehandeling; of 
(c) deur enige persoon gestoor word met doel om te herwin, te herbenut of 
onttrekking van ’n bruikbare produk uit sodanige materiaal, met uitsluiting van – 
(i) water gebruik vir industriële doeleindes of enige uitvloei wat deur of as gevolg van 
sodanige geval geproduseer word
(ii) enige materiaal wat in ’n septiese tenk of rioolstelsel gestort word
(iii) enige radioaktiewe stof
(iv) enige minerale uitskot
(v) as geproduseer om elektrisiteit op te wek

afval sluit enige soliede materiaal of materiaal gesuspendeer, opgelos, in water vervoer 
(insluitend sediment) en wat gestort of afgeset word op grond of in ’n waterbron in 
sodanige volume, kompaksie of wyse dat dit die waterbron besoedel of redelikerwyse 
besoedeling van die waterbron kan veroorsaak in. (NWW, 36 van 1998, Artikel 1) 
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afval beteken enige stof wat herbenut, hersirkuleer en herwin kan word al dan nie, wat – 

(i)  surplus, ongewens, afgekeur, weggegooi of verlate is; 
(ii)  geen verdere gebruik het vir die doeleindes van produksie, herprosessering of 
verbruik nie; 
(iii)  wat behandel of mee weggedoen moet word; of 
(iv)  deur die Minister as afval geïdentifiseer is, 
en dat ’n neweproduk nie as afval beskou sal word nie; verder, as enige gedeelte van 
afval wat eers gereduseer, herbenut, hersirkuleer en herwin is, ophou om afval te 
wees. (NWOB: Afvalwet, 2009).

waterloop ’n natuurlike kanaal waarin afloopwater gekonsentreer en waarlangs dit weggevoer 
word 
(WBLH, Wet 43 van 1983) 

waterloop (a) ’n rivier of natuurlike fontein; 
(b) ’n natuurlike kanaal waarin water gereeld vloei of met tussenposes vloei; 
(c) ’n vleiland, meer of dam waarin of waaruit water vloei; en 
(d) enige versameling water wat die minister deur ’n kennisgewing in die 
Staatskoerant kan verklaar as ’n waterloop 
en ’n verwysing na ’n waterloop sluit in, waar relevant, na sy bedding en die oewers 
(NWW, Wet 36 van 1998)

waterbron Sluit ’n waterloop, oppervlakwater, monding of akwifeer in
(NWW, Wet 36 van 1998)

watergebruik (a) onttrekking van water uit ’n waterbron; 
(b) opgaar van water; 
(c) belemmering of omleiding van die water in ’n waterloop; 
(d) ’n aktiwiteit beoefen wat stroomvloei verminder (bv. bosbou); 
(e) ’n beheerde aktiwiteit beoefen (bv. besproeiing van grond met afval; 
(f) stort van afval of water wat afval bevat in ’n waterbron met ’n pyp, kanaal, riool, 
see-afvoer, en ander geleiding; 
(g) storting van afval op so ’n manier dat dit ’n nadelige invloed op ’n waterbron kan 
hê; 
(h) storting van water, op welke manier ook al, wat afval bevat van, of wat verwarm 
is in enige nywerheidsaanleg of vir die opwek van elektrisiteit; 
(i) verandering van die bedding, oewers, stroom of eienskappe van ’n waterloop; 
(j) verwydering, stort of wegdoen van water wat ondergronds gevind word indien 
dit nodig is vir die doeltreffende voortsetting van aktiwiteit of vir die veiligheid van 
mense; en 
(k) gebruik van water vir ontspanningsdoeleindes. 
(NWW, Wet 36 van 1998, Artikel 21) 
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