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Die SmartAgri-projek 

Die Smart Agriculture for Climate Resilience (SmartAgri)-projek is ’n twee-jaar-onderneming wat in 
Augustus 2014 deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou en die Wes-Kaapse Departement 
van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning van stapel gestuur is. SmartAgri bestaan om 
in die Wes-Kaapse landbousektor se behoefte aan ’n praktiese en relevante reaksieplan teen 
klimaatsverandering te voorsien. Die Universiteit Kaapstad se African Climate and Development 
Initiative (ACDI) en ’n konsortium sal teen Maart 2016 ’n Raamwerk en Implementeringsplan lewer 
wat die ontwikkeling van groter gehardheid teen klimaatsverandering vir boere en agri-besighede 
oor die provinsie heen sal lei en ondersteun. Die projek sal reële en praktiese inligting en ondersteuning 
bied en boere aanmoedig om hul besluitneming só aan te pas dat dit volhoubaarheid op plaaslike 
vlak sal verseker.

Hierdie verslag is vir die Wes-Kaap se intensiewe veeboerderysektor voorberei. Dit bevat ’n 
opsomming van die bevindinge van die Status Quo Oorsig oor Klimaatsverandering en Landbou 
in die Wes-Kaap. Hierdie studie dek huidige klimaatrisiko’s en -impakte deur die sektor heen 
en verduidelik hoe daar van risiko’s en potensiële voordele verwag word om te verander soos 
die klimaat verander. Die verslag oorweeg ook die moontlike maniere waarop klimaatrisiko’s en 
-impakte verminder en beheer kan word. Dít word binne die konteks van provinsiale ekonomiese en 
sosiale ontwikkelingsdoelstellings (en met inagneming van die verantwoordelike gebruik van skaars 
en waardevolle natuurlike hulpbronne) benader.
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Klimaatsverandering in die intensiewe veeproduksiestreke
As gevolg van wêreldwye klimaatsveranderinge staar die Wes-Kaap ’n warm toekoms in die gesig. 
Dit bring ernstige bedreigings vir die provinsie se landboukommoditeite, insluitend intensiewe vee 
(hoenders en varke) mee. Veranderinge in jaarlikse reënval, sowel as veranderinge in ruimtelike 
verspreiding en seisoenale siklusse, en uiterstes in reënval, is ook besonder waarskynlik, al is 
die mate en rigting van hierdie verandering nog onbekend. Die SmartAgri-projek fokus op die 
beplanning en voorbereiding wat nodig is vir die landbousektor om oor die volgende 10 tot 40 
jaar hierdie bedreiging die hoof te bied.

Landbouproduksie is nóú met die klimaat en die weer verbonde. Hierdie verbande is soms 
eenvoudig, soos die totale seisoenale reënval wat koringopbrengste beïnvloed. Hulle sluit egter oor 
die algemeen meer spesifieke invloede in, soos die duur van droogtes in die lente of vroegsomer. 
Hoër temperature word dikwels geduld solank reënval genoegsaam is. Temperatuursensitiwiteit 
kan egter baie meer ingewikkeld wees, soos gesien word aan die afname in diere se vrugbaarheid 
en groeitempo’s wat deur hoë temperature veroorsaak word. ’n Bespreking van die effek wat 
klimaatsverandering op landbouproduksie het, vereis dus ’n fokus op spesifieke bedreigings jeens 
spesifieke gewasse en diere gedurende spesifieke tye in die seisoenale siklus. Plaaslike toestande 
soos produksiepotensiaal en mikroklimaat beïnvloed ook die mate waartoe die bedreiging 
bestaan.

Intensiewe veeproduksie word nie deur plaaslike reënval of grondsoort beïnvloed nie, maar die 
Wes-Kaap se droër en warmer binnelandse streke is weens die hoë kostes van verkoelingstelsels 
nie vir dié tipe boerdery geskik nie. Genoegsame skoon drinkwater en water vir skoonmaak en 
prosesseringsfasiliteite is ook nie altyd in hierdie gebiede beskikbaar nie. Die meeste hoender- en 
varkboerderye word dus langs die suid-westelike en suidelike kusvlaktes aangetref, veral binne 
’n 200 km radius van Kaapstad en in die George-omgewing in die Suid-Kaap. Daar word ook in 
sommige binnelandse gebiede in die Klein-Karoo met varke geboer. 

Die SmartAgri-projek assesseer nege agro-klimaatsones in die streek, gebaseer op Relatief 
Homogene Landbou-Areas: Breede, Kaapstad-Wynlande, Grootbrak-Plett, Klein-Karoo, 
Mosselbaai-Herbertsdale, Rûens-Wes, Rûens-Oos, Sandveld-Suid en Swartland (Figuur 1).
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Figuur 1. Kaart van die Wes-Kaapprovinsie wat die 23 agro-klimaatsones toon wat in die SmartAgri-projek ter 
sprake is, en ook die hoender- en varkboerderystreke (sirkels).
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Hoe sal hierdie gebiede se klimaat in die toekoms verander? Klimaatmodelleringstudies toon 
met ’n hoë seker-heidsvlak (m.a.w. amper alle modelle stem in hierdie opsig ooreen) dat die 
provinsie voortgesette verwarming en, teen die middel van die eeu en daarna, ’n afname in 
winterreën sal ondervind. ’n Belangrike verandering in die klimaatstelsel sluit in ’n wintertydse 
suidwaartse verskuiwing van die reënbringende frontale stormspore. Sommige modelle dui op 
die moontlikheid van benatting in die provinsie se oostelike dele. Toekomstige veranderinge in 
to-tale jaarlikse reënval sal grootliks van die krag van verskeie stelselreaksies op die veranderende 
globale klimaat afhang. Aangesien die wetenskap in hierdie verband nog nie absolute sekerheid 
kan bied nie, behoort beide ’n verhoging en ’n verlaging in reënval deur landbougemeenskappe 
in ag geneem te word.

Weerdata wys reeds dat verwarming al plaasgevind het (oor die algemeen teen ongeveer 1.0 ˚C 
oor die laaste 50 jaar), veral in die middel- tot laatsomer, met ’n afname in jaarlikse reëndae, 
veral in die herfs, en ’n toename in reëndae wat in die vroegsomer merkbaar is. Dit mag op 
’n progressiewe later begin en einde van die seisoene dui. Daar is nog geen waarneembare 
neigings in totale winter- of jaarlikse reënval in die intensiewe veeproduksieg-ebiede nie. 

Die toekoms hou amper sekerlik ’n verhoging in temperature in. Die grootste toenames sal 
waarskynlik in die bin-neland plaasvind. Verwagte toenames in gemiddelde jaarlikse temperature 
vir die mideeu wissel tussen 1.5 ̊ C en 3 ̊ C, en die kusgebiede sal waarskynlik in die laer en middelste 
deel van hierdie skatting val. Beide die maksimum- en minimumtemperature sal styg.

Daar word verwag dat hittegolwe meer gereeld sal voorkom. Figuur 2 wys die maandelikse 
hoeveelheid dae bo 36 ˚C vir Moorreesburg en die Paarl, en dae bo 32 ˚C vir George (P.W. 
Botha-Lughawe) asook vooruitgeskatte ve-randeringe in dieselfde statistiek vir die middel 
van die eeu. Dit wys dat baie warm dae onder die huidige klimaat gereeld in die somer en 
tussenseisoene voorkom, maar ook dat hierdie voorkoms (veral in die suid-weste) bedu-idend 
met klimaatsverandering sal toeneem.

Die Wes-Kaap ondervind gereelde vloede en droogtes, en ongereelde haelstorms. Hierdie 
gebeurtenisse het al ’n beduidende impak op boere gehad. Vloede is die algemeenste probleem, 
en veroorsaak die meeste skade en die hoogste kostes in terme van reaksie en terugkryging. 
Heelwat van die ergste vloede word deur geïsoleerde laagdrukstelsels veroorsaak. ’n Toename in 
uiterste reënvalgebeure is waarskynlik, en kan ’n groter vloedrisiko veroorsaak.
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Figuur 2. Waargenome (grys) en geprojekteerde moontlike toename (rooi) in aantal baie warm dae (>36 ˚C) per 
maand vir Moorreesburg en die Paarl, en voorspelde aantal baie warm dae (>32 ˚C) per maand vir George (P.W. 
Botha-Lughawe). Voorspellings is vir die 2040-2060-tydperk en word op 11 verskillende klimaatmodelle gebaseer. Grys 
balke dui aan mediaan aantal baie warm dae vanuit waargenome historiese klimaatrekords. Rooi balke dui aan 
reeks voorspelde toenames in aantal baie warm dae (10e tot 90ste persentielreeks) bykomend tot die waargenome 
(of huidige) waardes.
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Klimaatsverandering-risiko’s en die impak op intensiewe vee
Waarskynlike klimaatverbonde risikofaktore in die omgewing sluit in hoë temperature in die warmer 
gebiede, meer warm dae en sterker hittegolwe, buitenstydse koue weer, meer gereelde en langer 
droogtes, en ’n hoër voorkoms van swaar reënval en vloede. 

Vark- en hoenderboerdery word deur intensiewe produksiestelsels gekenmerk, waar diere meestal 
in klimaatbeheerde behuising aangehou en voer voorsien word.

Klimaatsverandering se direkte impak sluit in ’n toename in hitte- en voedingstres wat tot ’n afname 
in groei- en voortplantingsprestasie, verminderde vleislewering en -gehalte, en ’n toename in 
siektes en sterftes lei. Betroubare klimaatsbeheer wanneer dit by behuising kom, sal selfs belangriker 
word en sal meer energie vereis, wat daarom kostes sal opstoot. Toegang tot ’n betroubare bron 
van genoegsame en skoon water is net so belangrik , en droogtes kan druk op watertoekennings 
plaas.

Klimaatsverandering sal die risiko van verskeie bestaande en ook potensieel nuwe hoender- en 
varksiektes laat toeneem, en dit kan waarskynlik een van die grootste uitwerkings op dié bedrywe 
tot gevolg hê. ’n Toenemende voorkoms en uitgebreide verspreiding van parasitiese en vektor-
gedraagde siektes kan weens verhoogde temperature en veranderinge in die hoeveelheid, 
intensiteit en verspreidingspatrone van reënval verwag word. Gegewe die reënval se toenemende 
intensiteit en die voorkoms van fratsvloede in baie dele van die provinsie, behoort pluimvee- en 
varkbehuising ver van vloedgeteisterde gebiede gebou te word.

Klimaatsverandering sal die vark- en pluimveebedryf indirek via die voerverskaffingsketting 
affekteer. Die hoof-voerinset sluit rou materiaal soos mielies, sojabone, sout, vitamiene en minerale 
in. Mielies is die hoofkomponent van die voersamestelling teen ongeveer 65 %. Aansienlike 
hoeveelhede mielies en sojabone wat aan pluimvee en varke gevoer word, word in die Vrystaat, 
Noord-Wes en Mpumalanga se gewasverbouingsstrook verbou. Die Wes-Kaap produseer baie min 
van die voerbestanddele wat in die provinsie se vark- en pluimveeboerderye gebruik word, wat 
beteken dat die veevoer tot hier aangery moet word. Dit stoot die koolstof-voetspoor en prys op. 
Suid-Afrikaanse gewasverbouing word sterk deur klimaatsrisiko’s wat met reënvalveranderlikheid 
geassosieer word, beïnvloed, sowel as deur droogtes en vloede. Jaarlikse produksiesyfers dui die 
tekort aan, wat dan grootliks uit Suid-Amerika ingevoer word. Op produksievlak maak voerkostes 
’n groot deel van totale insetkostes uit. Ander insetkostes sluit in veeartsdienste, verhitting en 
verkoeling, strooi, vervoer, arbeid en oorhoofse kostes. Kostes speel ’n aansienlike rol in die winsgrens 
wat bereik word en winsgewendheid regoor die waardeketting. 
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Beide pluimvee- en varkproduksie word grootliks deur teelmaatskappye beheer wat Intellektuele 
Eiendom i.t.v. rasse en teeltegnologie besit.  In die varksektor is daar ’n paar stoettelers wat 
familieplase bedryf, maar dié soort boerdery neem af. Eksotiese rasse word uitsluitlik in albei 
industrieë gebruik. Meer weerstandige hitte- en droogtebestande inheemse rasse is beskikbaar, 
maar word tans meestal deur kleinboere en bestaansboere gebruik. Maatskappye gebruik 
teeltegnologie om vas te stel watter kenmerke in die uiteindelike verbruiksdier geïnkorporeer moet 
word. Die hoofneiging is na doeltreffende voergebruik sodat meer maer vleis per dier geproduseer 
kan word. Die Huidige Voeromsettempo (Current Feed Conversion Rate) is omtrent 2:1 vir hoenders 
en 3:1 vir varke. Die gevolg is dat minder diere gebruik word om dieselfde hoeveelheid vleis as in 
die verlede te produseer. 

In die meeste kommersiële produksiebedrywe word diere binne gehuisves en bring hulle min of geen 
tyd buite deur, grootliks vir biosekuriteit en siektebeheer. Dit word ook gedoen om klimaatbeheer 
binne die hokke te fasiliteer. Dierewelsynsgroepe en verbruikers is aktief in hul pogings om diere 
toe te laat om meer tyd buite deur te bring. Gegewe die verwagte toename in die intensiteit 
van uiterste weersgebeure (soos vloede, hittegolwe en buitenstydse koue) sal innoverende 
behuisingstegnologie nodig wees.

’n Klein maar beduidende hoeveelheid varke en hoenders word deur kleinboere aangehou, 
dikwels in stedelike en buite-stedelike omgewings. Dit is hoofsaaklik vrylopende diere wat ook 
bykomende voer van die huishouding ontvang, bv. kombuisafval. Hulle dra tipies tot die kleinboere 
se inkomste en voedselsekerheid by. Die hoenders is meestel inheemse rasse wat ’n mate van 
natuurlike seleksie ondergaan het sodat hulle in moeilike toestande kan voortplant en oorleef. Dit 
kan ’n belangrike genebron wees wanneer dit by die teel van toekomstige genotipes kom wat 
klimaatsverandering sou kon weerstaan.

Stedelike en buitestedelike landbou is deel van die algehele voedselstelsel, hoewel arm 
huishoudings in Kaapstad (5 % in 2007) en in die provinsie (2 %) se deelnamevlakke baie 
laag is. Kommersiële en kleinboere in stedelike en buitestedelike produksiegebiede soos die 
Joostenbergvlakte lewer egter ’n belangrike bydrae tot die stad se hoender- en varkvoorraad 
en bied aan baie stedelike inwoners toegang tot bekostigbare proteïne. Buitestedelike landbou 
bied ook verskeie indiensnemingsgeleenthede wat aan dierteling maar ook vervoer en handel 
verwant is. Klimaatsverandering se potensiële impak op hierdie sektor vereis verdere ondersoek en 
’n identifisering van sleutelkwesbaarhede.

Die volgende tabel bied ’n opsomming van die sleutelsensitiwiteite vir elke agro-klimaatsone:
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Tabel 1. Opsommende tabel van klimaatsverandering-sensitiwiteite vir elke agro-klimaatsone in die intensiewe 
veeproduksiestreke.

[1] Weens die modelonsekerhede moet beide afnemende en toenemende reënvalscenario’s in ag geneem word.
[2] Vir die mediumtermyn-toekoms 2040-2060.
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Natuurlike hulpbrongebruik en -bestuur
Baie van die gevolge van klimaatsverandering op landbou wys sterk verbande met die 
ekologiese stelsel en die natuurlike hulpbronne wat boerdery moontlik maak. In die pluimvee- 
en varkboerderygebiede is die belangrikste faktor en bedreiging wat oorweeg moet word 
watervoorsiening, wat na verwagting met klimaatsverandering sal vererger.

Die veesubsektor het ’n invloed op rivierstelsels se watergehalte, en is self hoogs sensitief vir 
watergehalteprobleme. Groot suiwelboerderye en intensiewe hoender- en varkplase oor die 
Swartland-, Drakenstein- en George-gebiede gebruik water en pomp behandelde afloop in 
die riviere in. Soos met gewasse bestaan daar ’n minimum in terme van watergehalte wat 
verseker dat vee aan higiënestandaarde voldoen en dat siektes vermy word. 

Watergehalte is ’n groot bekommernis en ’n aansienlike risiko i.t.v. veeproduksie. Daar moet 
aandag geskenk word aan landbou se negatiewe impak op watergehalte stroom-af, bv. van 
die afloop uit swak-bestuurde suiwel- en varkboerderye. Watergehalte is sensitief vir verwarming 
en veranderlike of uiterste reënval.

Waterbronne verkeer reeds onder druk weens lae reënval en die afhanklikheid van 
opgaarkapasiteit en grondwater. Klimaatsverandering sal hierdie druk waarskynlik laat 
toeneem deur ’n verhoging in evapotranspirasie, meer wisselvallige reënval en toenemende 
aanvraag deur vee. Daar sal planne gemaak moet word om watertoevoer te verhoog, bv. 
waterbewaring, aanvraagbestuur en moontlike herverbruik.
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Klimaatsweerstandige landbou
Om op klimaatsverwante risiko’s te reageer vra besluitneming in ’n veranderende en onseker 
wêreld. Die Wes-Kaapse landbousektor pas by die veranderinge aan deur op die eise van die 
huidige klimaatsveranderlikheid en uiterstes in terme van sosio-ekonomiese druk te reageer. Indien 
produsente en hul waardeketting-vennote toegang tot ’n wyer reeks gepaste opsies het, sal hulle 
– ongeag die produksiestelsel, ligging of bronstatus – daartoe in staat wees om te innoveer en hul 
unieke praktyk te verbeter.

Tegnologie speel binne die landbousektor ’n belangrike rol waar produksiepotensiaal en 
aanpassingsvermoë ter sprake is. Dié tegnologie sluit in hardeware (soos infrastruktuur, masjinerie 
en toerusting), sagteware (kennis en vaardighede), orgware (die vermoë om al hierdie elemente 
te organiseer en te gebruik), en die biologiese tegnologie waarmee boere produseer.

Buigsame aanpassingsmoontlikhede wat ’n mate van weerstand teen verwarming kan bied, is 
aan vark- en pluimveeboere beskikbaar. Spesie- en raskeuse is die hoofaanpassing wat reeds 
geïmplementeer word. ’n Reeks rasse is beskikbaar wat meer hitte- en droogtebestand en 
meer bestand teen siektes en parasiete is. Hoewel hierdie rasse tans hoofsaaklik deur klein- en 
bestaansboere gebruik word, sal sulke genetiese kenmerke in toekomstige teelprogramme baie 
belangrik word.

Die verskaffing van alternatiewe dieetaanvullings kan die impak van hittestres op alle aangehoude 
diere laat afneem. Daar is ook die vooruitsig dat nuwe soorte voer uit verskeie bronne soos 
tuinbou-oesreste, wynkelder-neweprodukte, insekte en wurms gebruik kan word om alternatiewe 
energie- en proteïne-bronne te verskaf. Dieregesondheidsmonitering en -bestuur kan ook verbeter 
word deur gereelde inentingsprogramme en ander proaktiewe praktyke te implementeer, deur 
aan boere raadgewende dienste te verskaf, en deur abattoirs se samewerking te ontvang. Elke 
industrie behoort ’n rampstrategie te hê wat ook daardie risiko’s wat deur klimaatsverandering 
meegebring word, dek. 

In kommersiële bedrywe word vark- en hoenderbehuising in terme van die omgewing gekontrolleer, 
en stygende temperature sal vereis dat selfs meer aandag aan goeie instandhouding van 
verkoelings- en rugsteenstelsels geskenk word. Die wanfunksionering van verkoelingstelsels, en die 
bestaan van ontoereikende stelsels wat nie teen hitte-uiterstes opgewasse is nie, sal toenemend 
gevolge inhou in terme van oorverhitting en diersterftes. Waar dit vir diere moontlik is om buite rond 
te loop, kan ’n verlaging in hittestres bereik word indien skadu voorsien word.

Die kritiese element in die Wes-Kaap is watersekuriteit vir landbougebruik en ’n toename in 
skoon waterbronne om in die toekomstige stygende aanvraag te voorsien. Intensiewe-landbou-
produsente en -verwerkers behoort ’n duidelike begrip van hul rol binne die breër watersektor te hê, 
en dit sluit die impak van uitvloei-bestuur en die risiko’s wat met tye van lae waterbeskikbaarheid 
en watergehalte gepaardgaan, in. 
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Energieverbruik en die afname in kweekhuisgasvrystellings 
in die landbousektor
Elektrisiteitsopwekking en die gebruik van vloeibare fossielbrandstowwe soos diesel veroorsaak 
kweekhuisgasvrystellings wat klimaatsverandering aandryf. Energie is egter ’n noodsaaklike 
inset in landbouproduksie en -prosessering. In die Wes-Kaap is die landbousektor vir 2 % van alle 
energieverbruik en 5 % van kweekhuisgasvrystellings verantwoordelik. Daar word geraam dat die 
vee-subsektor ongeveer 16 % van die provinsie se landbou-emissies veroorsaak (met die hoogste 
deel daarvan wat van beeste afkomstig is). Graan en veldgewasse dra 28 % by (met die grootste 
deel wat van koring afkomstig is); vrugte en wyn 55 % (met die grootste deel wat van kernvrugte 
en wyndruiwe afkomstig is), en ander kommoditeite 1 %. Die feit dat ’n laer koolstof-voetspoor 
met nie-herkouer-produksie geassosieer word, beteken dat meer varke en hoenders waarskynlik 
geproduseer sal word (in reaksie op die druk om metaan en koolstofdioksied van dierproduksie te 
laat afneem, en ook in reaksie op die bestaande stygende markaanvraag). 

Die agri-sektor se ekonomiese mededingendheid moet volgehou en uitgebrei word. Een deel 
hiervan behels die versekering van internasionale aanvaarbaarheid van landbouprodukte uit die 
provinsie deur die omgewingsimpak van produksie te verminder en aan aanvaarde energieverbruik- 
en emissiestandaarde te voldoen. Party boere meet reeds hul “koolstof-voetspoor” en pas 
maatreëls toe om dit te verminder. Dit kan gedoen word deur óf energieverbruik te verminder deur 
na hernieubare (nie-fossiel-) energiebronne soos wind- of sonkrag oor te skakel, óf koolstof deur die 
implementering van grondgebaseerde boerderymetodes te absorbeer.

Die Wes-Kaap het ses primêre opsies in terme van grondverbruik:
• Die restourasie van graslande,
• die vermindering van grondagteruitgang,
• bewaringslandbou,
• die verbetering van energiedoeltreffendheid op plaas- en pakhuisvlak,
• die produsering van bio-etanol,
• die vervaardiging van elektrisiteit deur anaerobiese biogas-vertering wat van organiese  
 afval soos beesmis en abattoir-afval gebruik maak.

Buiten bewaringslandbou wat reeds wyd oor die Wes-Kaap beoefen word, is hierdie opsies nog in 
die beginstadia. Die implementering van anaërobiese biogasvertering bied ’n manier om afval uit 
die landbousektor op só ’n manier te prosesseer dat dit elektrisiteit opwek, tot ’n netto-afname in 
kweekhuisgasse lei en potensiële water- en grondbesoedeling verminder. Hierdie opsie is veral vir 
intensiewe vark- en pluimvee-produksie geskik. 
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Vee-afval van varkboerderye en pluimveeplase (asook beesvoerkrale en suiwelboerderye) sou 
op die konvensionele manier behandel word, waar afval toegelaat word om in afvaldamme te 
set voor dit oor landerye of in stortingsterreine versprei word.

Die sleutel is om ’n toereikende konsentrasie insetmateriaal te hê om ekonomies-lewensvatbare  
verteringseenhede te onderhou. ’n Studie wat  beduidende voerkraal-, suiwel-, varkboerdery- of 
pluimveeplaaspunte se samevoegingsvlakke, en veral die bestaan van sulke punte, assesseer, 
sou ons begrip van geleenthede in die Wes-Kaap aansienlik verbeter. Die studie behoort nie 
bloot op vee-afval te fokus nie, maar ook op munisipale en ander afval in die gebied rondom 
die belangepunt. Die voorlopige nasionale Suid-Afrikaanse Afvalbestuurswet verbied vanaf 2015 
organiese afval uit stortingsterreine. Sulke regulasies sal daartoe lei dat ’n aansienlike hoeveelheid 
afval in die provinsie geprosesseer sal moet word. Biogas bied opsies waarvolgens daar met 
organiese afval afgereken kan word, maar ander moontlikhede bestaan ook, soos die gebruik 
van organiese afval in vliegboerdery waar die vlieë dan in proteïnryke voer verander word.



Sleutelaksies wat boere kan implementeer
Watter sleutelbesluite kan intensiewe-vee-boere neem om sodoende effektief op bestaande 
klimaatsrisiko’s en voorspelde klimaatsveranderinge te reageer? Die volgende prioriteite is deur 
die status quo-assessering en boere by die belanghebbendes-vergaderings uitgelig:

1. Identifiseer en gebruik rasse wat teen droogtes, hitte, siektes en parasiete bestand is. Ontwikkel 
metodes om produksie en inkomste ten spyte van lae eksterne insette en natuurlike hulpbronverbruik 
te optimiseer deur geskikte bestande genetiese materiaal te gebruik. 

2. Verseker dat omgewingsbeheerstelsels in terme van behuising daartoe in staat is om selfs 
gedurende hittegolwe betroubaar te funksioneer. Optimiseer ook voer- en voedingsbestuur om 
dierstres tot die minimum te beperk.

3. Gebruik pro-aktiewe benaderings tot dieregesondheidsbestuur en maak seker dat daar ’n 
duidelike risikobestuursplan bestaan vir ingeval siektes uitbreek. Hou uitstekende verhoudings met 
veeartse in stand en volg hul raad.

4. Maak seker dat daar ’n verantwoordelike en wetlik voldoende water- en afvalbestuursplan 
bestaan wat risiko’s i.t.v. kontaminasie minimiseer en water en afval so ver moontlik hergebruik. 
Oorweeg dit om afval-na-energie-stelsels te installeer.

5. Moenie pluimvee- en varkhokke in gebiede wat maklik oorstroom of klam is bou nie.

Verdere inligting oor al hierdie riglyne en geleenthede kan op die GreenAgri-inligtingsportaal 
gevind word: http://www.greenagri.org.za
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Gevolgtrekking en die pad vorentoe
Die Wes-Kaap se agri-sektor word deur verskeie uitdagings in die gesig gestaar, en klimaatsverandering 
sal binne die konteks van veelvuldige gekonnekteerde drywers en drukpunte sy invloed laat geld. 
Dit kan dus as ’n spanningsvermenigvuldiger beskou word. Die landbou is sterk afhanklik van 
doeltreffende risikobestuur wat ekonomiese, omgewings- en sosiale volhoubaarheid dek.

Alle intensiewe-landbou-boerderye kan blootstelling aan wisselende en uiterste weerstoestande 
ondervind, maar party is daartoe in staat om van hulpbronne en vaardighede gebruik te maak 
om relatief ongeskaad daarvan af te kom. Sommige ander plase herstel nooit ten volle nie en word 
morbied, of misluk. Skaalvoordele en diversifikasie oor kommoditeite en agro-klimaatsones heen, laat 
groot landbougroepe met beter hulpbronne heelwat meer bestand as klein, ongediversifiseerde en 
hulpbron-arm boerderye. ’n Skuif na meer bestande dierrasse en boerderysisteme (m.a.w. klimaat-
slim landbou), kan die landbou tot ‘n mate teen verdroging beskerm sonder dat winsgewendheid 
of werksgeleenthede negatief beïnvloed word.

Daar sal nietemin “wenners” en “verloorders” wees, en die sektor moet saam met die owerhede 
laasgenoemde groep identifiseer en gesamentlik steun bied. Die SmartAgri-projek ontwikkel tans 
die provinsie se raamwerk vir reaksie op klimaatsverandering en ŉ implementeringsplan vir die 
landbousektor wat meganismes vir hierdie tipe steun sal uitlê. Ons ontvang graag kommentaar 
op die kwessies wat in hierdie biljet opgesom is, en op die behoeftes van boere en ander 
belanghebbendes wanneer dit by reaksie op klimaatsverandering kom.

Kontak ons:

Om meer uit te vind of om kommentaar of vrae aan ons te stuur, besoek gerus www.greenagri.org.za
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Publikasies in hierdie reeks:

Verslag vir die graan- en veesektor: Swartland en die groter Weskusstreek

Verslag vir die graan- en veesektor: Rûens

Verslag vir die gemengde boerdery en streekskommoditeite: Klein-Karoo

Verslag vir die suiwelsektor en ander streekskommoditeite: Suid-Kaap

Verslag vir die veesektor: Sentrale Karoo

Verslag vir die sitrussektor

Verslag vir die tafeldruifsektor

Verslag vir die sagtevrugtesektor

Verslag vir die wynsektor

Verslag vir voedseltuine en voedselsekuriteit

Verslag vir die heuningbossektor

Verslag vir die rooibossektor

Verslag vir die fynbosblommesektor

Verslag vir die aartappel- en uiesektor

Verslag vir die olyfsektor

Verslag vir die intensiewe veesektor


