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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 na ’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-Kaapse sagtevrugtesektor 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 inagname van die verantwoordelike gebruik van skaars en waardevolle natuurlike 

hulpbronne) benader.
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Klimaatsverandering in die sagtevrugte-verbouingstreke
As gevolg van wêreldwye klimaatsveranderinge staar die Wes-Kaap ’n warm toekoms in die gesig. 
Dit bring ernstige bedreigings tot die provinsie se landboukommoditeite (insluitend sagtevrugte) 
mee. Veranderinge in jaarlikse reënval, sowel as veranderinge in die 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 gewasopbrengste beïnvloed. Hulle sluit egter 
oor die algemeen meer spesifieke invloede in, soos die duur van droogtes in die vrugsetfase, of 
reënval in die oestyd. Hoër temperature word dikwels geduld solank reënval en/of besproeiing 
genoegsaam is. Temperatuursensitiwiteit kan egter baie meer ingewikkeld wees, soos gesien 
word aan die afname in vrugbaarheid wat in die blomtyd deur ’n hittegolf veroorsaak word. ’n 
Bespreking van die effek wat klimaatsverandering op landbouproduksie het, vereis dus ’n fokus 
op spesifieke bedreigings jeens spesifieke diere gedurende spesifieke tye in die seisoenale siklus. 
Plaaslike toestande soos produksiepotensiaal en mikroklimaat beïnvloed ook die mate waartoe 
die bedreiging bestaan.

Die Wes-Kaap se sagtevrugte-verbouingspotensiaal word deur die invloed van die plaaslike 
klimaat, oseaan en berge bepaal, maar word hoofsaaklik deur die noodsaaklikheid van koue 
winters en die beskikbaarheid van water beperk. Die verbouing van kernvrugte (appels en pere) 
vind hoofsaaklik in die Bokkeveld, Piketberg, die koeler gedeeltes van die Boland en die Langkloof-
vallei in die ooste plaas. Steenvrugte (perskes, nektariens, appelkose, pruime, pruimedante) word 
in die Bokkeveld, Piketberg, die warm gedeeltes van die Boland en in die Klein-Karoo geproduseer. 
In die Bergrivierstreek en dele van die Breederivierstreek word besproeiingswater voorsien deur 
die groot openbare damme wat aan die Wes-Kaapse Watervoorsieningstelsel verbind is; privaat 
plaasdamme, en riviere en hul sytakke. Ander streke (soos die Bokkeveld, Piketberg en die 
Langkloof) maak staat op plaaslike damme en soms ook grondwater.

Die SmartAgri-projek assesseer tien agro-klimaatsones in die streek, gebaseer op Relatief Homogene 
Landbou-Areas, en dit dek die grootste deel van die sagtevrugte-verbouingsgebied: Bokkeveld; 
Kaapstad-Wynlande; Swartland; Piketberg; Grabouw-Villiersdorp-Franschhoek; Breede; Klein-Karoo; 
Montagu-Barrydale; Tankwa-Van Wyksdorp, en Bo-Langkloof-Outeniqua (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 Wes-Kaap se sagtevrugtestreke (sirkels).
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Hoe sal hierdie area se klimaat in die toekoms verander? Klimaatmodelleringstudies toon met ’n 
hoë sekerheidsvlak (m.a.w. amper alle modelle stem in hierdie opsig ooreen) dat die provinsie se 
westelike gebiede teen die middel van die eeu en daarna voortgesette verwarming en verlagings 
in winterreënval sal ondervind. ’n Belangrike verandering in die klimaatstelsel sluit in die wintertydse 
suidwaartse verskuiwing van die reën-bringende frontale stormspore. Sommige modelle dui op die 
moontlikheid van benatting in die oostelike gedeelte van die provinsie, wat die Bo-Langkloof insluit. 
Somerdonderstorms sal waarskynlik swaarder voorkom in die binnelandse streke wat ’n oorgang 
na somerreënval ondervind. Die berge en oseaan se invloed sal egter op plaaslike vlak tot meer 
komplekse gevolge lei, veral sover dit reënval betref. Hierdie invloede kan op die korttermyn 
byvoorbeeld tot verhoogde reënval op berghange se windkante lei, of tot die verskuiwing van 
reënval na die herfs en lente. Toekomstige veranderinge in die totale jaarlikse reënval sal grootliks van 
die krag van verskeie stelselreaksies tot 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. Daar was in die westelike streke ’n afname 
in reëndae gedurende die laatsomer tot herfs (Januarie tot April) en vroeglente (Augustus), maar 
meer reëndae in die vroegsomer (November tot Desember). Dit dui moontlik op ’n progressiewe 
later aanvang en einde tot die seisoene. Daar is nog geen waarneembare neigings in totale jaarlikse 
of winterreënval oor die sagtevrugte-verbouingsgebiede nie. 

Die toekoms hou amper sekerlik ’n verhoging in temperature in. Die grootste toenames sal waarskynlik 
in die binneland plaasvind en die kleinste toenames langs die kus, wat op die modererende effek 
van die Indiese en Atlantiese Oseane dui. Verwagte toenames in gemiddelde jaarlikse temperature 
vir die mideeu wissel tussen 1.5 ˚C en 3 ˚C, en die Bokkeveld en Bo-Langkloof sal waarskynlik in die 
middelste deel van hierdie skatting val. Beide die maksimum- en minimumtemperature sal styg, wat 
tot verhoogde hittestres vir vrugte-oeste sal lei, maar ook ’n verlaging in daardie risiko’s wat met lae 
temperature geassosieer word, sal meebring.

Die Wes-Kaap ondervind gereelde vloede, droogtes en hittegolwe – en soms ook 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. Die Bo-
Langkloof-omgewing is veral kwesbaar m.b.t. skade aan opgaardamme weens swaar reënval en 
vloede. ’n Toename in uiterste reënvalgebeure is waarskynlik in die middel van die winterseisoen, en 
kan ’n groter vloedrisiko veroorsaak. 

Daar word verwag dat hittegolwe meer gereeld sal voorkom. Figuur 2 wys die maandelikse 
hoeveelheid dae bo 32 ˚C vir De Keur (Bokkeveld) en Elgin (grootliks kernvrugomgewings), en vir 
Robertson (steenvrugomgewing), asook vooruitgeskatte veranderinge in dieselfde statistiek vir die 
middel van die eeu. Dit wys dat baie warm dae met klimaatsverandering beduidend sal toeneem.
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Figuur 2. Waargenome (grys) en geprojekteerde moontlike toename (rooi) in aantal baie warm dae (>32˚C) 
per maand vir De Keur (Bokkeveld), Elgin en Robertson. 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) aanvullend tot die waargenome (of huidige) waardes.

6



Die Bo-Langkloof-vrugteverbouingstreek beleef ’n klimaat wat na heeljaarreënval neig, maar 
met hoë wisselvalligheid, en dit het ’n lae waterbergingskapasiteit. Hierdie omgewing sal na 
verwagting óf op verdroging (negatief) óf op benatting (positief) en verskuiwende reënvalpatrone 
(seisoenaliteit) reageer. Die lae waterbergingskapasiteit maak die gebied kwesbaar in tye wanneer 
reën skaars is. 

Haelstorms kom relatief min en gelokaliseerd in die Wes-Kaap voor, maar wanneer hulle wel 
plaasvind, besit hulle die potensiaal om aansienlike fisieke en ekonomiese skade op plase aan 
te rig. In November 2006 het ’n haelstorm in die Haarlem-omgewing (Bo-Langkloof) amper 400 
hektaar vrugtebome beskadig, teen ’n koste van R9.4 miljoen. In November 2013 het haelskade 
appel- en peer-oeste op talle plase in die Witzenberg-, Ceres- en Koue Bokkeveld-omgewings 
vernietig en aansienlike skade aan die oorblywende gewasse aangerig. Weens die dinamiese en 
chaotiese aard van die weerstelsels wat hael veroorsaak, is dit moeilik om haelstorms te voorspel.

Klimaatsverandering-risiko’s en die impak op sagtevrugte
Hierdie streek se sagtevrugteverbouing is sensitief vir hoë temperature en hittegolwe; ’n verlaging 
in seisoenale reënval en langer droogtes; ’n hoër frekwensie reënval en vloede; meer gereelde 
en swaarder laatlente- en vroegsomerreënval, en stygende CO2-vlakke. Ander moontlike hoë-
impak klimaatsrisiko’s vir kernvrugverbouing sluit in ryp, hael en sterk winde. Aangesien hierdie 
weersverskynsels dikwels onvoorspelbaar en hoogs-gelokaliseerd voorkom en nie goed deur 
klimaatmodelle opgeneem word nie, word die toekomstige risiko’s en impak nie verstaan nie.

Kernvrugte

In die warm produksiestreke is die winterklimaat selde koud genoeg om voldoende verkoeling 
te verskaf sodat die bome in die lente uit hul dormansie kan kom. Chemiese hulpmiddels word 
gereeld gew

Onder klimaatsverwarming sal die opeenhoping van koue-eenhede afneem en uiteindelik 
’n kritieke drumpel bereik waar appelverbouing nie meer in warm omgewings kommersieel 
volhoubaar sou wees nie. Selfs matige verwarming van minder as 1 ˚C sal ernstige implikasies vir 
voortgesette verbouing in die Elgin-Grabouw-Vyeboom-Villiersdorpstreek inhou, en verwarming 
van 2 ˚C en meer sal daartoe aanleiding gee dat geen jaar die drumpel van 800 DPCU bereik nie. 
In die koue produksiestreke is die winters tans altyd koud genoeg om genoegsame verkoeling te 
voorsien. Onder toekomstige verwarming van tot 2.0 ˚C in die kouer Koue Bokkeveldstreek sal die 
seisoenale koue genoegsaam bly (m.a.w. oor die drumpel van 800 DPCU).
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’n Verhoging in temperature lei wêreldwyd tot vroeër fenologiese ontwikkeling in bome tydens 
die lente. Volgens een studie blom appel- en peerkultivars in die suid-westelike Kaap tussen 1973 
en 2009 elke dekade 1.6 dae vroeër, en word dit met temperatuurverhogings van +0.45 ˚C per 
dekade in die vroeglente (Augustus/September) geassosieer. Verdere monitering en analise word 
egter vereis. 

Baie warm na-blom-lentetemperature beïnvloed die koolhidraatbalans (produksie teenoor 
respirasie-verlies) van appelvruggies tydens die uiters belangrike selverdelings- en vroeë 
groeistadia (eerste 55 dae), en kan tot kleiner vrugte lei. ’n Negatiewe koolstofbalans bestaan bo 
’n vrug-oppervlaktetemperatuur (VOT) van 25 ˚C (lugtemperatuur ca. 20 - 22˚C). In Wes-Kaapse 
produksiestreke kom lugtemperature >25 ̊ C algemeen in hierdie tydperk voor en word temperature 
>30 ˚C soms ondervind. Aansienlike verwarming in die lente (soos deur klimaatsverandering 
veroorsaak word) kan dus die probleem met klein vruggroottes by sommige kultivars in die warm 
streke vererger. Matige verwarming in die vroeglente kan in koue produksiestreke voordelig wees. 
Bestuiwing, vrugset en vroeë vrugtegroei geskied beter onder warm toestande (ca. 20 ˚C).

Hittestres en hoë ligvlakke kan tot sonbrand op kernvrugte lei. Sonbrandskade kan in die Wes-Kaap 
vir 20-30 % van die vrugte-uitdunning in boorde en tot 10 % van die verwerping van gepakte 
kartonne daarna verantwoordelik wees. Vrugte wat slegs ligte sonbrand opgedoen het, kan vars 
bemark word; die res moet teen ’n heelwat laer inkomste verwerk word. Maksimum daaglikse 
lugtemperature wat 35 ˚C oorskry kan tot ’n vrug-oppervlaktetemperatuur (VOT) van 45 ˚C en 
hoër lei, wat sonbrand veroorsaak. Waterstres vererger ook sonbrandontwikkeling deur die VOT te 
verhoog.

’n Derde gehalteprobleem wat met hoë temperature geassosieer word, is ’n ontoereikende 
rooi kleur in rooi en bloskultivars, wat aansienlike prysimplikasies het. In appelskille bereik die rooi 
pigment se sintese sy hoogtepunt tydens rypwording (een maand voor die oes) en dit word by 
lae temperature (<15 ˚C) geïnduseer. Daarna reageer kleurontwikkeling positief op stygende 
temperature tot ca. 25 ˚C, met ’n vinnige afname soos temperature bo hierdie drumpel styg. 
Tipiese daaglikse maksimumtemperature in die belangrikste appelverbouingstreke wissel tussen 25 
en 29 ˚C in die betrokke maande (Januarie tot Maart), wat tot swak kleur bydra.

Pere ontwikkel ongeveer halfpad tussen hul blomtyd en oestyd hul maksimum rooi 
pigmentkonsentrasie. Dit word tot oestyd deur ’n stadige afname in kleur gevolg. Hoë temperature 
lei op lineêre wyse tot degradasie van die pigment en ’n verdowwing van die rooi kleur tussen 10 en 
30 ˚C. Hoë temperatuurverskynsels, selfs op ’n enkele warm dag, laat die rooi kleur aansienlik 
afneem. Die bestaande risiko op swak kleur in appels en pere sal deur verwarming wat met 
klimaatsverandering geassosieer word, verhoog word. Laatsomer- en vroegherfstemperature is in 
koue produksiegebiede egter daartoe geneig om vinniger af te neem, en rooi kleurontwikkeling is 
oor die algemeen minder problematies in vergelyking met warm gebiede.

Alle kommersiële kernvrugverbouing in die Wes-Kaap word besproei. ’n Samevattende oorsig oor 
die
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waterbehoeftes van appelboorde is reeds saamgestel, en intensiewe veldnavorsing word tans 
onderneem. Met die klimaatsverandering wat vir die provinsie se suid-westelike gebiede voorspel 
word, sal die vraag na besproeiingswater (om huidige produksievlakke te behou) na verwagting 
teen die middel van die eeu met ~ 10% toeneem, met ’n styging van meer as 20 % wat teen die 
einde van die eeu verwag word. Voorspelde afnames in jaarlikse en winterreënval en moontlik 
meer gereelde en/of swaarder droogtes, en die risiko dat damme nie sal volloop nie wat daarmee 
saamhang, sou tot meer gereelde besproeiingswaterbeperkings lei en sodoende boorde onder 
stremming plaas en opbrengs en vruggehalte laat afneem.

Klimaatsverwarming en seisoenale verskuiwings in reënval en humiditeit kan die infestasievlakke 
van peste en siektes beïnvloed deur veranderinge in die spesies wat voorkom en die tempo wa-
arteen vermenigvuldiging plaasvind. Die potensiële bedreiging bestaan in gelyke mate by ver-
droging- en benattingscenario’s. Veranderinge in die voorkoms van peste en siektes wat weens 
klimaatsverandering teweeggebring word, sal op grond van individuele draer-reaksie en die pato-
geen of pes self wissel. Insekte se kort lewensiklusse, beweeglikheid, hoë voortplantingspotensiaal 
en temperatuursensitiwiteit beteken dat selfs klein klimaatsveranderinge ’n vinnige en oorvloedige 
reaksie tot gevolg kan hê.

Daar heers veral kommer oor die volgende soorte peste en siektes wat groot skade aanrig: 
vrugtevliegspesies; Vals Kodlingmot; myte; sekere motte en stinkgoggas, en nematodes, asook die 
skimmelsoorte en kankers.

Plaaslike navorsing dui aan dat klimaatsverandering voor die middel van die eeu ’n aansienlike 
verkleining kan veroorsaak in die area wat vir appelprodusering geskik is. Die meeste warm pro-
duksiestreke kan beïnvloed word. Geskikte appelproduserende klimate kan teen 2050 tot die koue 
hoogliggende dele van die Koue Bokkeveld beperk word.

Pere is minder koue-afhanklik as appels. Aanvanklike matige verwarming (1-1.5 ˚C) gedurende 
die vruggroeitydperk kan tot effens verhoogde oeste in die koeler Elginstreek lei, en tot effense 
verliese in die warmer Ceres- en Wolseleystreke. Met voortgesette verwarming (2-3 ˚C) word daar 
geraam dat opbrengsverliese tussen 5 en 20 % kan beloop, afhangende van kultivar en streek. Die 
hoofprobleme sou verminderings in vrugte se grootte en rooi kleur en ’n toename in sonbrand by 
party kultivars insluit. Vroeë kultivars met laer koue-vereistes en vroeë oestye sal na verwagting die 
minste sensitief wees. Verliese sou aansienlik toeneem indien daar nie genoeg besproeiingswater 
beskikbaar is nie.
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Steenvrugte

Steenvrugte floreer in warm tot baie warm en droë klimaatstoestande en het ’n lae-tot-medium 
winterkouevereiste, behalwe sover dit kersies en party amandelkultivars betref, wat ’n medium-tot-
hoë kouevereiste het. Onlangse vrystellings van lae-koue kersiekultivars het tot nuwe aanplantings 
buite die kern-Koue Bokkeveldstreek gelei. Ander klimaatsrisiko’s wat op steenvrugte van 
toepassing is, sluit in sekere risiko’s wat aan alle vrugteverbouing bekend is, soos die verminderde 
beskikbaarheid van water; verskuiwings in fenologie (vroeër blomtyd); verskuiwings in peste en 
siektes, en ontwrigtende weersgebeurtenisse soos ryp, hael, sterk winde en hittegolwe.

Aangesien baie kultivars se blomtyd vroeglente plaasvind, bestaan daar ’n spesifieke risiko met 
laatwinter- en vroeglenteweer, in terme van koue reën- en/of windtoestande of ryp tydens die 
bestuiwingsfase en vroeë groeitydperk. Reënerige toestande gedurende die oestyd laat die risiko 
vir swaminfeksies toeneem. Uitgerekte versuiping en vloede is hoogs skadelik vir steenvrugteboorde 
aangesien dit maklik tot siektes soos wortelvrot lei. Klimaatsverdroging kan egter ook nuwe 
gebiede (wat kleiner swamaanvalrisiko’s in die gesig staar) vir steenvrugprodusering geskik maak. 
Hierdie oorwegings is nog nie in Suid-Afrika met verwysing na klimaatsverandering bestudeer nie. 
Steenvrugprodusering sal na verwagting in die koeler produseringstreke relatief bestand bly, maar 
die Klein-Karoo se warmste gebiede kan ’n negatiewe impak begin toon.

’n Suid-Afrikaanse oorsig oor vrugteboorde se watergebruik dui op die geweldige spesiesdiversiteit 
en verskeidenheid kultivars en biofisiese groeitoestande (klimaat, grond en bestuurspraktyke) wat 
regoor die bedryf bestaan. Dit is veral van steenvrugverbouing waar. Vooruitskattings oor die 
impak van klimaatsverandering is dus hoogs ingewikkeld en is nog nie in Suid-Afrika aangepak 
nie. Dit is moontlik dat die uitwerking baie anders binne die westelike en oostelike verbouingstreke 
gevoel sal word, afhangend van veranderende reënvalvlakke en -seisoenaliteit, en veranderinge 
in risiko’s soos hael en sterk winde wat nog nie goed gemodelleer is nie.

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.

[1]Weens die modelonsekerhede moet beide afnemende en toenemende reënvalscenario’s in ag geneem word.
[2] Vir die mediumtermyn-toekoms 2040-2060.
[3] Appels en pere
[4] Perskes, nektariens, appelkose, pruime, pruimedante
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Natuurlike hulpbrongebruik en -bestuur 
Baie van die uitwerkings van klimaatsverandering op landbou wys sterk verbande met 
die ekologiese stelsel en die natuurlike hulpbronne wat boerdery moontlik maak. In die 
sagtevrugteverbouingsgebiede is die belangrikste faktore en bedreigings wat oorweeg moet 
word watervoorsiening en -aanvraag deur verskeie mededingende verbruikers, brandrisiko, 
indringerplante, en ’n verlies aan biodiversiteit. Al hierdie bedreigings sal na verwagting met 
klimaatsverandering vererger.

Land en grond

Bewerkbare grond in die kerngebiede binne die sagtevrugteverbouingstreek word ook intensief vir 
die besproeiingsverbouing van wyn- en tafeldruiwe en ander vrugte- en groentegewasse gebruik. 
Dit sal nie maklik wees om landbougrondgebruike in reaksie op klimaatsverandering na ander 
areas te skuif nie, en die sektor sal sy bestaande grond-“voetspoor” by veranderende toestande 
moet aanpas.

Waterbronne

Waterbronne verkeer reeds onder druk, met lae vlakke van versekering vir landbougebruik. 
Klimaatsverandering sal hierdie druk waarskynlik laat toeneem deur ’n verhoging in evapotranspirasie, 
meer wisselvallige (en waarskynlik verminderde) reënval en toenemende gewasaanvraag. 
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Die moontlikheid vir toenemende reënval wat deur sommige klimaatmodelle aangedui word 
(veral in die oostelike produksiegebiede), beteken dat hierdie streek se toekoms ’n verskeidenheid 
beide positiewe en negatiewe gedaantes kan aanneem.

Gewasbesproeiing is verantwoordelik vir ’n groot deel van die waterverbruik in die onderskeie 
sagtevrugverbouingstreke (oor die algemeen >60 % van die wateraanbod). Waterberging en -vervoer 
en die instandhouding van infrastruktuur is van die uiterste belang wanneer dit by hierdie deel van 
produksie kom. Die beskerming en bestuur van hoë-opbrengs opvanggebiede en vloei-regulerende 
vleilande en rivieroewers stroomop van landerye is van die uiterste belang in die optimisering van 
waterweë wat die landbou bedien. Daar sal planne gemaak moet word om watertoevoer te 
verhoog, bv. waterbewaring en aanvraagbestuur d.m.v. verbeterde besproeiingspraktyke.

Die hoogs-ontwikkelde en -geïntegreerde watervoorsieningstelsel (die WCWSS, of Western Cape 
Water Supply System) vir die groter Kaapstad-omgewing, wat die Bergrivieropvangsgebied insluit, 
bied ’n redelike mate van weerstand teen potensiële klimaatsveranderingseffekte binne hierdie 
hoof-verbruiksarea. Kleiner en minder-geïntegreerde watervoorsieningstelsels wat verder noord 
geleë is, bly egter meer kwesbaar vir die uitwerking van klimaatsverandering. 

Die Koue Bokkeveld se vrugteverbouingsarea lê in die Bo-Olifantsopbergingsgebied waar die 
reënval hoër is en strome plaasdamme laat volloop. Grondwater word omvattend in die Koue 
Bokkeveld gebruik, en kommer heers oor ooronttrekking. Voorspelde reënvalafnames sal waarskynlik 
toenemende stremming op waterbronne in die westelike dele van die provinsie plaas, maar 
vrugteboerdery sal weerstandig bly solank damme volloop.

Die Langkloof beleef hoë afhanklikheid van ’n paar damme wat nie deel van ’n geïntegreerde 
stelsel is nie. Boere het al hul kommer oor die waterbergingstelsel uitgespreek en is voorstanders van 
die ontwikkeling van ’n groter bergingskapasiteit, om beide die voorsieningsekerheid vir besproeiing 
te verbeter en vloede beter te beheer. Reënvoorspellings is meer onduidelik vir die provinsie se 
oostelike dele as vir die westelike dele, en die moontlikheid bestaan dat reënval in die ooste mag 
toeneem.

Bykomende waterbronne wat in die toekoms gebruik kan word, en die hergebruik van water, 
ontvang baie aandag van waterbeplanners. Watergehalte word egter in dele van die Bergrivier 
en sy sytakke negatief deur die soutgehalte, substandaard uitvloeiselterugkeer en afloop van 
digbevolkte stedelike nedersettings beïnvloed. Die risiko bestaan dat besproeiingswater wat nie aan 
internasionale uitvoermarkte se standaarde voldoen nie, ’n aansienlike ekonomiese uitwerking kan 
hê. 

Biodiversiteit en ekosisteme

Healthy ecosystems connected to working landscapes are the foundation for clean air and water, 
fGesonde ekosisteme wat aan werkslandskappe gekoppel is, vorm die grondslag vir skoon lug en 
water, vrugbare grond en voedselproduksie. Hulle speel ’n uiters belangrike rol in die beskerming van 
landbou teen die ergste effekte van klimaatsveranderlikheid en klimaatsverandering, die skep van 
geleenthede vir aanpassing, en die bevordering van koolstofdioksiedabsorpsie.
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Die streek bevat ekosisteme met uitstekende biodiversiteit, waarvan sommige deur uitgebreide 
grondtransformasie bedreig word. Ander bedreigings vir ekosisteme binne of naby landbougrond 
sluit in die vernietiging van rivieroewers en vleilande wat as vloeireguleerders en droogtebuffers 
dien. Indringerplantspesies en veldbrande sal na verwagting meer problematies word soos 
klimaatsverandering vorder, veral op plase wat na aan die berge geleë is. Hoë brandrisiko-toestande 
sal na raming van die westelike na die oostelike dele van die provinsie met tussen 40 en 300 % 
toeneem, met die gepaardgaande risiko’s wat dan deur gewasse, vee en landbou-infrastruktuur in 
die gesig gestaar word.

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), en die biologiese tegnologie waarmee boere 
produseer.

Sagtevrugtegewasse in die Wes-Kaap sal ’n mate van beskerming teen verwarming kan geniet 
indien, in kombinasie met die positiewe uitwerking van stygende atmosferiese CO², buigsame 
aanpassingsbenaderings soos die volgende gevolg word: Die gebruik van hitte-bestande vrugtesoorte 
en -kultivars; versigtige grondbestuur; beste-praktyk Geïntegreerde Pesbeheer, en nuwe tegnologie 
soos skadunette. In die warmste appelverbouingsgebiede sal die toekoms egter afhang van die 
suksesvolle bekendstelling van lae-koue-kultivars met aanvaarbare opbrengs- en gehalte-eienskappe 
en bergingspotensiaal.

Die grootste bedreiging mag moontlik ontstaan deur die wanfunksionering van 
waterbergingsinfrastruktuur en besproeiingstelsels, sowel as deur die toenemende kompetisie 
van ander waterverbruikers soos groeiende nedersettings, veral tydens droogtes, wat tot ’n verlaging 
in die watertoekennings aan plase kan lei. Innoverende oplossings soos dié wat tans as deel van 
die Bergrivier-Verbeteringsplan geïmplementeer word, behoort ook oorweeg te word, aangesien 
hulle die huidige watergehalterisiko sal laat afneem en ’n voordelige uitwerking op die potensiële 
toenemende watergehalterisiko onder die klimaat van die toekoms sal hê. Presisie-besproeiing wat 
deur satellietbeelde (“FruitLook”) gelei word, lei reeds tot verlaagde waterverbruik en -kostes.

Bemarkings- en prosesseringsopsies moet in alle gevalle deurlopend geherevalueer word om die 
geleenthede wat deur plaaslike produksieverskuiwings en globale markverskuiwings gebied word, 
te optimiseer.
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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. (Dit sluit die vervoerkomponent 
uit.) Daar word geraam dat die vee-subsektor ongeveer 16 % van die provinsie se landbou-emissies 
veroorsaak (met die grootste 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 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. 

Kern- en steenvrugteverbouing, -verpakking en -berging se “koolstof-voetspoor” word in 
Suid-Afrika deur die Confronting Climate Change (CCC)-projek gemeet. Die resultate toon 
dat elektrisiteitsverbruik (veral vir besproeiing, pakhuiswerk en kouestore), die gebruik van stikstof-
gebaseerde kunsmis, dieselverbruik en verpakking die grootste bronne van kweekhuisgasvrystellings 
is. Maatreëls om vrystellings te verminder sluit in die vermindering van elektrisiteitsverbruik deur 
verbeterde doeltreffendheid en ’n oorgang na hernieubare (nie-fossiel)-energiebronne soos wind- 
of sonkrag, of die meer doeltreffende en verminderde gebruik van stikstof-gebaseerde kunsmis. 
Waar organiese afval baie is, verskaf afval-tot-energie-tegnologie geleenthede om energie te 
genereer en vrystellings in te perk.



Sleutelaksies wat boere kan implementeer
Watter sleutelbesluite kan boere in die Cederberg-Olifants-Sandveldstreek 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. Verbeterde bestuur van waterbronne om waterverbruikseffektiwiteit te optimiseer, waterverliese binne 
die stelsel te beperk en goeie watergehalte te behou en terug te wen. Moniteer grondvogvlakke en 
uitputtingstempo’s versigtig en besproei boorde optimaal volgens beste-praktyk-beginsels. Registreer 
by FruitLook om gratis raad oor besproeiingskedulering te verkry, en só waterverbruiksdoeltreffendheid 
te verbeter. Hou te alle tye ’n organiese grondlaag in stand om vog te behou. Waterinfrastruktuur 
moet goed in stand gehou word om verliese te vermy. Opvangsareas en vleilande vereis bewaring en 
goeie bestuur: Hou dus die nodige ongerepte buffer tussen rivieroewers/vleilande en bewerkte grond 
in stand. 

2. Gebruik kultivars en onderstokke wat die beste by plaaslike grond- en klimaatstoestande aard. 
Gebruik al hoe meer laer-koue-kultivars in gebiede wat nie voldoende verkoeling beleef nie.

3. Sien om na die heuningbye wat ’n diens van uiterste belang aan die gebied se landbou lewer. 
Huidige druk van siektes en ontoereikende voedingsbronne kan vererger soos die bykomende 
stremming van klimaatsverandering toeneem. Boere kan bykomende voedingsbronne aan 
heuningbye verskaf en alles binne hul mag doen om die huidige siekteprobleem hok te slaan.

4. Installeer skadunette oor boorde om hittestres te verminder en vrugtegehalte ’n hupstoot te 
gee. Aangesien die navorsing oor skadunette en sagtevrugte nog in die beginstadia is, behoort 
boere die tegnologie eers versigtig te gebruik en met proewe te begin. Moniteer dan die positiewe 
en negatiewe uitwerkings. Bespreek ook die tegnologie met navorsers binne die bedryf en met 
uitbreidingspersoneel om sodoende die voordele te optimiseer. 

5. Natuurlike gevare en die uitbreek van peste en siektes verteenwoordig in sommige dele in 
die streek ’n groot risiko, en pro-aktiewe risikobestuur behoort deur boere beoefen te word. 
Dit behoort in te sluit: Leer by gevestigde boere met langtermynervaring van droogtes; beter 
holistiese vloed- en droogtebeplanning deur alle partye (boere en regering in vennootskap); 
meer aandag aan brandstrookbestuur, en toegang tot die beste beskikbare weervoorspellings 
vir besluitnemingsdoeleindes. In die toekoms gaan die ontwikkeling van vroeë-waarskuwingstelsels 
m.b.t. peste en siektes van die uiterste belang wees.
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6. Die vraag na verhoogde energie-effektiwiteit en toenemende gebruik van volhoubare energie 
op plase self word deur die energiekrisis en klimaatsverandering gedryf. Boere wat energie benodig 
vir besproeiing en die instandhouding van die koue-ketting vir bederfbare produkte is besonder 
kwesbaar. Die gebruik van wisselende-spoedpompe en strategiese besproeiingskedulering kan 
pompkoste en waterverbruik beduidend laat afneem. Baie boere installeer fotovoltaïese stelsels 
op plaasstrukture (soos skure en pakhuise) se dakke of by waterpompe en verhoog sodoende 
voorsieningsbetroubaarheid. Hierdie stap beperk ook kostes en help terselfdertyd die plaas se 
koolstofvoetspoor verklein.  Verminder daarby ook die gebruik van sintetiese stikstofkunsmis. Dit 
kan bereik word deur ’n meer presiese toediening soos en wanneer die plant dit benodig. Gebruik 
ook kleinskaalse afval-tot-energie-tegnologie wat die geleentheid bied om afval-verwante 
vrystellings én die boer se afhanklikheid van die elektrisiteitsnetwerk te laat afneem. 

Verdere inligting oor al hierdie riglyne en geleenthede kan op die GreenAgri-inligtingsportaal 
gevind word: http://www.greenagri.org.za



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 plase in die vrugteverbouingstreke 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 gewassoorte, kultivars 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 pamflet 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 te stuur, besoek asseblief www.greenagri.org.za

19



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


