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INLEIDING

Die huidige internasionale voedsel en finansiële krisis, het die onvermoë van die chemiese model van
landbou, om die kwessies van honger, armoede en voedselonsekerheid in die wêreld op te los,
gedemonstreer. Hierdie model is verantwoordelik vir die huidige ekonomiese, sosiale en
omgewingsprobleme wat deur die bevolkings van die suide ervaar word. Die besigheidsgedrewe
chemies industriële model van landbou dra by tot aardverwarming en die vernietiging van ons natuurlike
hulpbronne. Verder het hierdie vorm van monokultuur (plant van slegs een gewas) ook gelei tot die
grootskaalse ontheffing van vaardighede van landelike bevolkings deur die sistematiese vernietiging
van tradisionele of inheemse metodes van landbou.

‘n Beweging van weerstand is besig om te groei in die wêreld waar agro ekologiese landbou vir
voedselsoewereiniteit voorgestel en implementeer word as ‘n alternatief. Hierdie beweging van weerstand
verwerp agribesighede se beheer oor saad, grond, water asook die gebruik van betwisbare tegnologieë
soos Geneties Manipuleerde Organismes (GMO’s). Die diversiteit van ons diere en lewensbestaansmiddele
word ook vernietig deur die chemiese industriële model van landbou. Agro ekologiese landbou word
voorgehou as ‘n alternatief tot hierdie dominante model van landbou en is ‘n teenbeweging om boere
en plaaswerkers / okkupeerders te bemagtig om beheer te neem van hul natuurlike bronne en om
die omgewing op ‘n volhoubare manier te bestuur.

Miguel Altieri definieer agro ekologie as die wetenskap van ekologiese bestuur van natuurlike bronne
en die selfbestuur van plaaslike bronne deur agro ekologiese produktiewe praktyke. In wese bou agro
ekologie ‘n gemeenskap van weerstand en bevryding wat baseer is op ‘n soort landbou wat ekologies
gegrond is en sosiaal en ekonomies regverdig is. Dit is baseer op die oortuiging dat ‘n ander landbou
moontlik is en slegs deur ons stryd ontwikkel sal word.

‘n Gedeelte van kleinskaalse boere bly egter skepties oor agro ekologiese boerdery en sien dit as ‘n
stap terug in landbouontwikkeling. Dit is in hierdie konteks dat die handleiding ontwikkel is om op ‘n
beskeie manier die vrae en kwessies wat deur boere geopper word aan te spreek en om die
veronderstellings en aannames wat boere het oor agro ekologie en organiese boerdery te betwis. Dit
is belangrik om te beklemtoon dat organiese boerdery binne die grense van agro ekologiese boerdery
val. Organiese boerdery het egter ‘n sekere vorm aangeneem waar sertifisering tesame met ‘n premie
vir die verbouing van produkte, die sleuteloorwegings is. Hierdie vorm van “organiese” boerdery kan
‘n mens argumenteer, het ook beweeg na die industriële model van landbou waar die enkel mees
belangrike doelwit die vermeerdering van winste is.

Die geskiedenis van hierdie handleiding moet in konteks geplaas word. Boere het meer en meer ‘n
dokument oor organiese boerdery versoek en hoe hulle te werk kan gaan met die proses van sertifisering.
SPP het oor die laaste paar jaar deur ons populêre / politieke opvoeding en praktyke met boere,
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besprekings gehad oor die belangrikheid van agro ekologiese landbou. Hierdie handleiding is dus
’n eerste poging om boere voor te stel aan ‘n alternatiewe wyse van landbou en ook ‘n uiteensetting
te gee van hoe die organiese landbou industrie werk. In dié verband bied die handleiding dus slegs
die basiese beginsels van organiese gewas- en lewende hawe produksie aan. Die handleiding is ook
vol teenstrydighede wat ontstaan deels as gevolg van die vorm wat “organiese” boerdery aangeneem
het in Suid-Afrika. Een van die kwessies is sertifisering wat teenstrydig is met die beginsels van agro
ekologie en in die meeste gevalle onbekostigbaar is vir baie kleinskaalse boere. SPP en ander
organisasies in Indië en Brasilië is derhalwe besig om te kyk na alternatiewe soos die Deelnemende
Waarborg Sisteem waar boere self die agro ekologiese of organiese waarde /aard van hul produksie
waarborg. Hierdie sisteem neem die derde party sisteem van sertifisering weg, wat baie duur is, en
plaas boere sentraal in die sertifisering of waarborg sisteem.

Die handleiding bou op vorige inligtingstukke wat aan boere in 2008 versprei was soos “Gesondheidsrisikos
van plaagdoders en die impak op die gesondheid van kleinskaalse boere”. Dit is ook in respons tot
die regering se onvermoë om gepaste voorligting ondersteuningsdienste, navorsing en ontwikkeling
te bied aan boere wat agro ekologies wil boer. Dit word deur boere beskou as minagting en skending
van hul regte, want nêrens in enige beleid word dit stipuleer dat die ondersteuning van die staat aan
boere onderhewig is aan boerdery op ‘n chemiese intensiewe manier nie.

Dit is belangrik om ook uit die staanspoor te beklemtoon dat die handleiding nie alles dek nie en
slegs die basiese beginsels van organiese boerdery, met die oog tot toetrede, voorsien.  Dit bereik
egter die doel om die vrae wat herhaaldelik deur boere gevra word te beantwoord. Dit is die eerste
in ‘n reeks inligtingsmiddele wat voorsien kan word aan kleinskaalse boere, plaaswerkers en okkupeerders
wat betrokke is of wil wees in ‘n alternatiewe vorm van landbou. Die volgende uitgawe sal aansienlik
versterk word deur die agro ekologiese “leer terreine” wat SPP in 2009 geloods het om ‘n beweging
van agro ekologiese praktyke te bou. Die opvolg handleiding sal kwessies soos boer- tot- boer voorligting,
horisontale leer, bronnebewaringsproduksie sisteme, waterbewaring, bestuur, oes, verbetering en
bewaring van saad, tradisionele saad, saadbanke, agro bosbou en ander verwante praktyke aanspreek.
Dit sal ‘n breë spektrum van agro ekologie dek wat deels baseer sal wees op die kollektiewe ervaringe
deur die agro ekologiese “leer terreine”.

Die handleiding is verdeel in twee gedeeltes wat die basiese beginsels van organiese gewasse en
lewende hawe produksie dek. Dit is ons hoop dat die handleiding debat sal stimuleer en ons as ‘n
kollektief in die rigting lei om ons teorie en praktyk ten opsigte van agro ekologie te versterk. Ons bied
hierdie handleiding aan met die uitsluitlike doel om ‘n beweging van weerstand en vir agro ekologiese
praktyke te bou met die slagspreuk “ ‘n Ander landbou is moontlik”.

Ricado Jacobs
Surplus People Project



Basiese Konsepte
Organiese voedsel en selfs organiese
klere (gemaak van organiese katoen)
begin al hoe meer algemeen raak.
Hierdie handleiding gaan probeer om
produsente in te lig oor wat organiese
verbouing is, hoe die produsent ’n
geregistreerde organiese produsent kan
raak en waarom organiese verbouing
so belangrik is.
Organiese verbouing beteken dat die
produsent saam met die natuur werk
en so ’n beter en gesonde leefwyse en
produk lewer.
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Die woord organies beteken “afkomstig van, of verwant aan lewe”.  Organiese materiaal is iets wat
lewendig is, of op ’n tydstip lewendig was.  ’n Voorbeeld is papier; dit word van bome gemaak wat
op ’n tyd gelewe het.  Ander voorbeelde is groenteskille wat ontbind in ’n komposhoop, wat baie goeie
organiese materiaal lewer.

Organiese verbouing is daarop toegespits om ’n gesonde omgewing, gesonde voedsel en gesonde
verbruikers te bewerkstellig.   Organiese verbouing is ’n tipe verbouingsmetode om al hierdie oogmerke
te bereik.  As die omgewing waarin groete verbou word gesond is sal die produk gesonder wees en
verbruikers wat die produk gebruik sal ook gesonder wees en ’n beter immuunsisteem opbou.

Organiese landbou beteken om natuurlike en omgewingsvriendelike metodes en materiaal te gebruik.
Geen chemiese kunsmis en plaag- of onkruiddoders word gebruik nie.  Organiese produsente gebruik
slegs stowwe, materiale en metodes wat van organiese oorsprong is.  Verskillende gewasse word saam
aangeplant om ’n groter verskeidenheid van lewe (bio-diversiteit) in die produksiesisteem te skep.  Dit
is nie dieselfde as biologiese landbou nie, maar is strenger en meer beheerd as biologiese landbou.

Biologiese landbou is omgewingsvriendelik, gebruik waar moontlik organiese kunsmis, maar sit soms
’n bietjie stikstof by die grond om die gesondheid daarvan te verbeter.  Die kunsmis is soms van
chemiese oorsprong.

Konvensionele landbou
Wanneer landbou metodes gebruik word wat slegs daarop gemik is om die hoogste moontlike
plantproduksie te verkry, baie onkruiddoders, plaagdoders en kunsmis toegedien word en hoofsaaklik
een gewas aangeplant word, noem ons dit konvensionele boerdery.

Grond
Die gesondheid van die grond is die hoeksteen van organiese verbouing.  In konvensionele boerdery
koop die produsent kunsmis aan om op die grond en plante toe te dien om ’n hoër produksie te kry.
 Die organiese produsent moet egter ander doelbewuste pogings aanwend om sy grond gesond en
vrugbaar te kry.  Dit is hierdie metodes wat ons in die handleiding gaan verduidelik.  As die grond
gesond is kry die plante minder siektes en plae en onkruid word ook verminder.  Dit is baie belangrik
vir die organiese produsent om te verstaan hoe die grond en die plant werk om die beste resultate
te verkry.

Bio-diversiteit
Bio-diversiteit (bio = lewe; diversitiet = verskeidenheid), of die verskeidenheid van lewe is ’n ander baie
belangrike faktor in organiese boerdery.  Die organiese boer of produsent moet soveel as moontlik
verskillende tipes van lewende organismes op sy plaas hê.  Daar moet ’n verskeidenheid van insekte,
voëls, klein roofdiere en soogdiere op die plaas wees en ook ’n groot verskeidenheid plante.  As hierdie
sisteem, ons noem dit ’n eko-sisteem nie in ewewig (balans) is nie en daar is te veel van een soort dier
begin hulle soveel aanteel dat dit ’n plaag raak.  Byvoorbeeld as ons uile op die plaas uitroei, gaan
muise ’n plaag raak, want daar is niks wat op die muise voed of as voedsel gebruik  nie.

Hoekom organiese tuinbou?
Mense is deesdae beter ingelig en meer bekommerd oor hulle gesondheid as ’n paar dekades gelede.
Om hierdie rede is verbruikers meer bewus van insek-, swam- en onkruiddoders wat op groente gespuit
word en die moontlike nadele wat dit vir menslike gesondheid kan inhou.  Hierdie stowwe maak
insekte, swamme, onkruide en bakterieë dood, maar mag ook nadelig wees vir mense.  Die nadeel
kan oor ’n kort termyn waargeneem word, wanneer ’n verbruiker byvoorbeeld maagpyn kry.  Dit kan
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[ ] [ ]WAT IS ’N PRODUSENT?

‘n Produsent is een (of
meer persone) wat iets

produseer, maak, groei of
kweek om dit aan

verbruikers te verkoop.

WAT IS ’N VERBRUIKER?

Verbruikers is die persone wat
produkte aankoop wat deur
produsente geproduseer is, of

wat in fabrieke gemaak is.
Die persoon wat groente

aankoop vir die gesin om te
eet word ’n verbruiker genoem.

ook ’n langer termyn nadeel inhou en byvoorbeeld kanker veroorsaak.  Verbruikers is deesdae meer
gesteld op gesondheid en verkies daarom organies geproduseerde produkte wat nie hierdie nadelige
gifstowwe bevat nie.  Ons kan dit ook sien aan die huidige mark neigings.  Die mark vir organiese
groente is besig om te groei en daar is baie moontlikhede vir die bemarking van organiese produkte.
 Verder die vernietiging van die omgewing deur die chemiese industriële model van landbou maak
’n skuif na agro ekologiese vorm van produksie noodsaaklik.

Deesdae, as mense siek word beveel dokters dikwels diëte aan wat baie duur is. Baie mense is werkloos
en kan nie die diëte bekostig nie. Die groente wat met chemiese gifstowwe behandel is het ’n laer
voedingswaarde en verloor baie vinniger hul voedingswaarde as organiese voedsels.  Dit voorsien
dus nie die noodsaaklike voedingstowwe wat vereis word nie. Persone wat HIV/VIGS positief is se
immuniteitstelsel is swak en moet probeer om dit te versterk.  Een metode is om gesond te eet.  Organiese
groente is vry van enige nadelige stowwe en ryk aan voedingstowwe wat help om menslike immuunstelsels
te versterk. Organiese groente bevat noodsaaklike voedingstowwe wat die liggaam nodig het.

’n Ander voordeel wat organiese verbouing inhou is die voordeel vir die omgewing.  Kunsmis wat
konvensionele produsente gebruik, word dikwels in groot hoeveelhede toegedien en die oortollige
kunsmis word dan in die grond ingewas of spoel af na riviere.  So word riviere en ondergrondse water
met voedingstowwe besmet en dit lei tot besoedeling.  Die kunsmis maak ook klein lewende organismes
wat in die grond teenwoordig is, maar ons nie met die oog kan sien nie, dood.               .

Insek- en ander plaagdoders wat giftige stowwe bevat en deur produsente gebruik word het ook ’n
nadelige invloed op die natuur.  Voëls eet die insekte wat bespuit is en vrek dan ook self van die gif.
Dit veroorsaak dat baie van die natuurlike bio-diversiteit verlore gaan.  Die beskerming van bio-diversiteit
en gesondheid van die grond dra by tot omgewingsvriendelikheid en dit help om die nadelige effek
van moontlike klimaatsverwarming teen te werk.



HOE ONTSTAAN GROND?
• Grond is ‘n mengsel van verweerde rots en organiese materiaal wat afkomstig is van plant en dierlike
  oorskot wat in die proses is om te verrot.
• Grondvrugbaarheid is die vermoë van die grond om voedingstowwe aan die plante te verskaf.

Wat is vrugbare grond?
Die organiese produsent gebruik nie sintetiese kunsmis (kunsmis wat in ’n fabriek gemaak is) om die
gesondheid van die grond te verbeter nie, maar gebruik alle natuurlike vorms van kunsmis.  Deesdae
word daar organiese kunsmis te koop aangebied, maar dikwels word organiese kunsmis self deur die
produsent vervaardig.  Kompos is die beste voorbeeld hiervan.

Vrugbare grond het:
A. die vermoë om voedingstowwe uit die grond aan die plant vry te stel
B. baie organiese materiaal
C. die vermoë om water vir langer tye vas te hou, dit wil sê die grond bly langer klam
Swak landbou praktyke veroorsaak dat grond se struktuur vernietig word en gee aanleiding tot grond
erosie.  Grond neem duisende jare om te vorm en kan binne enkele jare vernietig word deur verkeerde
verbouingsmetodes – wat veroorsaak dat die bogrond wegspoel en/of weg waai  = erosie

Grond erosie kom voor as grond:
• Oorbewei word
• Verkeerd besproei word
• Plantegroei vernietig word
• Verkeerd bewerk word

A.  Die vermoë om voedingstowwe uit die grond aan die plant vry te stel
Daar is voedingstowwe in alle grond.  Soms is die voedingstowwe in ’n vorm waarin dit nie vir die plant
beskikbaar is nie.  Die grond hou die voedingstowwe vas en plante kan dit nie opneem nie.  Hierdie
tipe grond is nie vrugbaar nie.  As die grond voedingstowwe het wat in ’n vorm is waarin die plant
dit kan opneem, of dit kan omskakel in so ’n vorm dat dit beskikbaar is vir die plant is dit vrugbare
grond.

Daar is bakterieë en swamme teenwoordig in alle grond, maar so klein dat mens dit nie met die oog
kan sien nie.  Party gronde het meer swamme en bakterieë as ander.  Sommige bakterieë en swamme
is nadelig vir plante en veroorsaak siektes, maar ander is voordelig vir die plant.

Hoekom is bakterieë en swamme voordelig vir die plant?  Bakterieë en swamme kan help om
voedingstowwe in die grond om te skakel in ’n vorm sodat plante dit kan opneem.  Dit maak die grond
dus meer vrugbaar.  Kunsmis (wat in konvensionele boerdery gebruik word) maak hierdie voordelige
bakterieë en swamme in die grond dood en op die lang duur benadeel dit die vrugbaarheid van die
grond.  Kompos bevat baie van die bakterieë en swamme en is dus baie voordelig vir die grond.
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Tipes grondorganismes:
a. Erdwurms
b. Arthropode
c. Bakterieë

a. Erdwurms
• Erdwurms verbeter die indringing van water en lug in die grond.
• Die werk van erdwurms is beter as die van masjinerie.
• Die oplosbare uitskeidings van die wurms bevat baie voedingstowwe.
• ‘n Bevolking van erdwurms kan maklik 10 000kg bogrond per jaar verwerk.

b. Arthropode
• Hulle is primêre ontbinders
• Hulle eet en ontbind die groter gedeeltes van plant en dier oorblyfsels
• Party soorte eet kleiner grond organismes of fungi.  Voorbeelde:  Collembolas, Springtails en Millipedes

c. Bakterieë
• Volopste van alle grond organismes
• Party spesies help om voedingstowwe op te neem
• Party spesies stel stikstof, swawel, fosfor en mikro-elemente vry vanaf organiese materiaal
• Party spesies kan stikstof bind
• Breek grond minerale af en stel kalium, fosfaat, magnesium en kalsium vry
• Verhoog die oplosbaarheid van plant voedingstowwe, verbeter die grond en beveg wortelsiektes



B.  Baie organiese materiaal
Organiese materiaal is materiaal wat lewend is of van ’n lewende oorsprong is, met ander woorde
dit is afkomstig van iets wat lewend was op ’n vroeë stadium.  Voorbeelde hiervan is dooie ontbindende
plantmateriaal, plantwortels, kompos.  Hierdie materiaal bevat voedingstowwe wat dit vrystel sodat die
plant dit kan opneem en groei.  Organiese materiaal wat in die grond is dra baie by tot die vrugbaarheid
van die grond.  Grond wat ryk is aan organiese materiaal is swart van kleur en ruik soos die aarde.
Sand bevat min of geen organiese materiaal nie.

C.  Die vermoë om water vir langer tye vas te hou, dit wil sê die grond bly langer klam
Een van die eienskappe van organiese materiaal (soos hierbo beskryf) is om water vas te hou.  As dit
water vashou beteken dit dat dit vir langer klam bly.  Hoe meer organiese materiaal in die grond is
hoe langer bly die grond klam en hoe minder water is dus nodig vir besproeiing.   Sandgronde bly
nie lank klam nie, want dit bevat baie min of geen organiese materiaal.
Die funksie van grond is ook om water te stoor en beskikbaar te stel vir plante.
Faktore wat die waterhou vermoë van grond bepaal is:
• Hoeveelheid organiese materiaal in die grond
• Tekstuur van die grond
  - Sandgrond hou min water vas
  - Kleigrond hou baie water vas
• Grondbedekking
  - Grond wat nie met plantegroei bedek is nie absorbeer min water en die water loop vinnig weg
• Tipe reënval
  - Reën wat vinnig en hard val loop vinnig weg maar sagte deurdringende reën voed die grond

HOE GAAN EK TE WERK OM ’N ORGANIESE PRODUSENT TE WORD?
Produsente wat wil organies produseer moet kennis van die sisteem dra en toegewyd wees aan die
regulasies wat daarmee gepaard gaan.
Watter sisteem word na verwys?
1. Wat van ’n organiese produsent verwag word
2. Watter middele toegelaat of verbode is in organiese produksie
3. Watter landboumetodes in organiese produksie gebruik word en waarom
4. Hoe om as ’n organiese produsent te registreer/ sertifiseer
5. Hoe om organiese produkte te bemark om die meeste voordeel daaruit te trek

Die organiese produsent moet eerstens ’n afskrif van die organiese regulasies bekom.  Die doel van
hierdie handleiding is om net soveel inligting te verskaf as wat in die regulasies aangegee word.  Die
regulasies kan ook by die sertifiseringsliggaam verkry word.

Die produsent moet besluit of hy/sy gaan registreer/sertifiseer as organies of slegs organies gaan boer.
8
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 As die produsent registreer/ sertifiseer, moet hy of sy dit deur een van die organiese sertifiseringsliggame
laat doen (’n lys van Suid Afrikaans sertifiseringsliggame word aan die einde verskaf).  Daar word dan
’n fooi betaal, ’n inspekteur word jaarliks uitgestuur om inspeksies te doen om seker te maak dat
produsente voortdurend aan die nodige riglyne voldoen.

Produsente wat organies gesertifiseer is ontvang ’n nommer van die sertifiseringsliggaam en kan hulle
produkte onder die embleem (logo) van die sertifiseringsliggaam verkoop.  Hulle is dus volgens die
wet beskerm en geregistreer as organiese produsente.  Die produsent wat geregistreer is moet aan
die vereistes van organiese verbouing voldoen soos deur die sertifiseringsliggaam uiteengesit.   ’n
Produsent hoef nie sy hele plaas organies te sertifiseer nie en hoef ook nie al sy gewasse te sertifiseer
nie. Daar moet ’n duidelike verskil wees tussen gesertifiseerde organiese gewasse en konvensionele
gewasse. Die bogenoemde bly een van die areas wat kleinskaalse boere en verbruikers moet betwis,
veral die koste betrokke in sertifisering. In Brasilië en Indië word die Deelneemende Waarborg Sisteem
(DWS) gebruik, waar boere self die agro ekologiese of organiese status van hul produkte waarborg
of sertifiseer.

Hier is ’n paar voorbeelde waaraan produsente kan toets of hulle as organies gesertifiseerde
produsente kan registreer:
1. Vraag:  Produsent A het 6 hektaar waarop hy 12 skape en twee koeie aanhou.  Hy het 1.5 hektaar
onder groente verbouing en 500 lemoenbome.  Hy wil slegs sy groente organies laat sertifiseer. Is dit
toelaatbaar?
Antwoord:  Ja, die groete verbouing word van die res van die produksie geskei en slegs vir die groente
kan aansoek gedoen word vir organiese sertifisering.
2. Vraag:  Produsent B het 3 hektaar groente – 1 hektaar aartappels, 1 hektaar blaarslaai en een
hektaar tamaties.  Hy wil slegs die aartappels sertifiseer, is dit toelaatbaar?
Antwoord:  Ja, die aartappels kan van die res van die groente geskei word en as organies gesertifiseer
en bemark word.  Die produsent moet rekord hou van die insette wat op die grond gebruik word
asook die wisselbou.  Die  aartappels mag nie op die grond waar tamaties en blaarslaai geplant is
geproduseer word nie, want daardie grond is nie organies gesertifiseer nie.
3. Vraag:  Is dit toelaatbaar as Produsent B hierbo slegs 0.5 hektaar aartappels wil sertifiseer en nie
die ander 0.5 hektaar nie?
Antwoord:  Nee.  Hoekom nie?  Dit is nie moontlik om te bewys dat Produsent B nie konvensionele
aartappels met die organiese aartappels gaan meng en dit saam bemark nie.



Vereistes waaraan die produsent moet voldoen:
• Vul ’n gedetailleerde vorm in oor die verbouingsmetodes en insette wat op die plaas gebruik is.
• Hou rekords van die produksie geskiedenis op die plaas – wat op watter gedeeltes van die plaas
geplant was en wanneer

• Daar moet volledige dokumentasie wees van wat op die plaas geproduseer was en insette wat
gebruik is.  Soorte en hoeveelhede is belangrik

• Geen verbode middels – kunsmis of plaag- of onkruiddoders mag gebruik word nie.
• ’n Oorgangsperiode aan die begin van sertifisering gaan van toepassing wees
• ’n Inspekteur gaan die plaas besoek en verdere inligting inwin en inspeksie doen van die produksiesisteem.
• ’n Sertifiseringskomitee sal besluit of die plaas as organies gesertifiseer kan word of nie
• ’n Jaarlikse inspeksie word gehou, en daarmee moet ’n jaarlikse lisensiefooi en inspeksiefooi betaal
word.  Dit is vir die gebruik van die organiese embleem.
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[  WAT IS INSETTE?

Insette is produkte wat die
boer op die plaas gebruik
in produksie.  Dit is kunsmis,

voedingstowwe,
plaagdoders,

onkruiddoders en
swamdoders.  In organiese

verbouing mag slegs
organiese insette gebruik

word.  Kunsmis is nie
organies nie, en dus nie

toelaatbaar nie.

 WAT IS ’N OORGANGSPERIODE?

Dit is die tyd wat dit neem (vasgestel
volgens organiese regulasies) wat dit
neem om van konvensionele boerdery
na organiese boerdery oor te skakel.

Die oorgangsperiode BEGIN wanneer
daar die eerste keer vir organiese

sertifisering aansoek gedoen word.  Dit
is twee jaar vir eenjarige gewasse soos

groente en drie jaar vir meerjarige
gewasse soos sitrusbome.  Die produsent

mag aansoek doen vir ’n korter
oorgangsperiode indien hy/sy ’n

beëdigde verklaring kan aflê dat hy/sy
geen ontoelaatbare middels of praktyke

gebruik het nie.
[

[[



A.  ORGANIESE VERBOUINGSMETODES VIR HUISTUINE EN KLEIN
PRODUKSIESISTEME

Daar is verskeie maniere om organiese groente verbouing toe te pas vir persone wat dit op klein skaal,
of nie-kommersiële skaal wil doen. Ons sal slegs die drie belangrikste maniere bespreek. Hierdie
metodes is baie spesiaal, dra by tot grondvrugbaarheid en sal definitiewe voordele vir groente
verbouing inhou. Hierdie metodes is ook baie nuttig veral waar daar `n tekort aan grond, water en
fondse is.  Groente wat op hierdie manier geproduseer word sal ook meer gesond wees.

1. SLOOTBED METODE

Met hierdie metode word daar `n gat in die grond gemaak. Die grond word dan met organiese
materiaal en grond opgevul. Daar word onmiddelik bo-op die bedding geplant of gesaai.

Grawe van sloot
Die mate van die slootbedding is 1m breed en 2m lank. Dit word tot `n diepte van 50cm (kniediepte)
uitgegrawe. Onderskei tussen die bo-grond en die onder-grond. Die twee tipes grond moet van mekaar
geskei word, want die bo-grond is meer vrugbaar as die onder-grond.

Goeie raad
Maak altyd beddings van oos na wes.  Dit verseker dat plante voldoende sonlig dwarsdeur die dag
ontvang. Wanneer dit in `n noord – suid rigting gemaak word ontvang die plante te veel skaduwee.
Indien die helling nie oos-wes beddings toelaat nie kan dit anders gedoen word. Maak seker dat
die beddings altyd redelik gelyk is met genoeg val sodat die water vrylik kan beweeg maar nie te
vinnig nie anders sal die grond wegspoel (erosie sal plaasvind).

Indien die grond baie skuins is (daar ’n helling is) is daar maniere om die sloot te maak.

Op `n matige (effense) helling kan die bedding so voorberei word dat `n “stoep trap” effek verkry word
soos geillustreer deur die foto in Figuur 1.  As die helling steiler is kan meer “trappe” ingesit word.
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Grond: bedding voorbereiding
op ‘n matige of ligte helling

Indien jy ‘n steiler helling het, ontwikkel terrasse
soos geillustreer. [regs]

Grond: bedding voorbereiding op ‘n steiler helling

Figuur 1



Vul van die slootbedding

Die sloot word met organiese materiaal (tuinvullis, groenteskille, koffiemoer, droë blare, grassnysels, fyn
geskeurde koerantpapier, karton, eier-dose en doppe) gevul. Moenie plastiek, rubber of glas in die gat
gooi nie, want dit breek nie af nie.  Dieremis (van skape, beeste, bokke, hoenders, varke) kan ook gebruik
word, maar vermy katte en hondemis, rou vleis of vet.

1. Vul die gat tot in die helfte met bogenoemde materiaal wat versamel is.
2. Plaas growwe/droë materiaal soos takke, mielie stronke, strooi, droë gras ens. onder in die gat. Dit
   is om lug in die sisteem te kry.
3. Plaas nou sowat 6(ses) klein, platgedrukte geroeste blikkies bo op.  Dit verskaf voedingstowwe soos
   yster aan die plante, wat hulle in baie, baie klein hoeveelhede benodig.
4. Bedek die blikke met `n laag koerant of karton wat in klein stukkies geskeur is.
5. Voeg nou die res van die ander organiese materiaal by (kombuisafval, groente skille ens.)
6. Trap die materiaal goed vas en voeg nog organiese materiaal by as die sloot nie heeltemal vol is
   nie.
7. Strooi `n bietjiie mis bo oor.  Dit verskaf bakterieë aan die sloot wat sal help om die organiese materiaal
   af te breek.
3. Maak die materiaal in die sloot goed nat.  Gebruik ’n emmer of tuinslang. Die klamheid sal veroorsaak
   dat die materiaal gouer verrot.
4. Bedek die organiese materiaal met die grond wat uit die sloot gehaal is.  Die grond is om slegte reuke
   en probleme met vlieë, rotte en honde te verhoed.  Gooi eers die ondergrond in die gat en daarna
   die bo-grond. Moenie op die bedding trap nie.

5. Die opgevulde gat behoort ±115cm bokant die grondvlak te wees
6. Merk die hoeke van die slootbed met sterk stokke. Dit sal die vorm van die bedding duidelik uitbeeld
   (Figure 2 en 3).
7. Die grond wat bo op die bedding lê moet los en fyn wees en met `n hark fyn gemaak word.
8. Enige grond wat oorbly kan gehou word vir ander doeleindes soos die maak van kompos
9. Indien die bedding met genoeg organies materiaal voorberei word sal dit vir ±5 jaar genoeg
    voeding aan plante beskikbaar stel sonder om verder by te voeg.
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Figuur 3 Figuur 4 Figuur 5

1m

Figuur 2
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Soos tyd vorder sal die organisese materiaal verder afbreek.  Die sloot wat aanvanklik ’n bedding was
en wat hoër as die grond was sal later (nader aan die einde van 5 jaar) al hoe laer word en weer
gelyk met die grond oppervlakte word.  Die area langsaan die sloot kan dan in ’n nuwe sloot verander
word.

Hoe word die grond verbeter

• Die grond dreineer goed, water gaan dieper binne en die grond behou die vog vir langer, want
  daar is meer organiese materiaal in die grond.
• Die plante se wortelstelsel ontwikkel dan beter en dieper en veroorsaak dat plante meer gesond is.
• Die organiese materiaal en beter indringing in die grond lok erdwurms. Erdwurms help om organiese
  materiaal af te breek en dra by tot die vrugbaarheid van die grond.
• Daar is meer lug in die grond - beter suurstof voorsiening aan die wortels vir groei en respirasie.

Sommige tuiniers mag groter gronde besit en wil plant om te verkoop. Hulle kan ’n paar beddings
maak, of beddings kan langer as 2 meter wees maar moet nooit meer as 1 meter breed wees nie
want:
• Dit maak dit makliker om water te gee.
• Dit is makliker om die plante te ondersoek vir peste en plae en om onkruid uit te skoffel
• Plante kan makliker beskerm word teen diere en voëls.
• As jy nie op die grond hoef te loop of trap nie voorkom dit verdigting van die grond.

Voordele van die slootbed metode

Hierdie metode is goedkoop. Dit behels nie uitgawes op kunsmis nie.  Omdat die plante gesonder
is sal hulle minder peste en plae ondervind en gifstowwe sal nie nodig wees nie. Die metode lewer
beter gehalte groente vir die volgende redes:
• Die gebruik van organiese materiaal onder in die gat dien as `n spons, neem water op en stel vry
  soos plante dit benodig. Dit verminder water verbruik.
• Die organiese materiaal lok nuttige insekte.
• Dit bespaar geld op bemesting en pesbeheer.
• Inkomste kan verdien word deur die verkoop van goeie kwaliteit groente, of die produsente kan
  spaar deur hulle eie groente te produseer in plaas van te koop.
• Die organiese “vullis” bemes die grond van onder.
• Die versameling van organiese vullis help om die omgewing skoon te hou.
• Hierdie metode produseer meer groente as die konvensionele manier.

2. OPVUL BEDDINGS

In gebiede waar dit onmoontlik is om gate te maak word opvulbeddings gebruik om groente te plant.
Hierdie metode werk ook goed vir mense wat met gestremdhede leef en wat in rolstoele sit en nog
steeds wil tuinmaak. Die metode het dieselfde voordele as die slootbed metode deurdat dit water
bespaar, organiese materiaal bevat en beter en meer groente produseer.  Met hierdie metode word
die bo-grond opgevul om meer vrugbare grond aan die wortels van die plant beskikbaar te stel.
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Begin net soos by punt 2 vir die maak van slootbeddings.  Volg die instruksies tot by punt 8.  Skep
grond rondom die opvulbedding (omtrent ’n graaf wydte rondom) uit en gooi bo-op die lae organiese
materiaal.  Die bedding sal baie hoër as die omringende grond wees, maar het dieselfde voordele
as die slootbedding en kan ook vir omtrent 5 jaar gebruik word.

3. HOUERPLANTE

Hierdie metode is veral geskik waar tuingrond ’n beperking is.  Met hierdie metode word houers met
organiese materiaal gevul en ’n laag grond word bo-op gestrooi.  Daar word dan in die houers
geplant.  Die mees algemene houers wat gebruik word is buitebande(tyres).  Vul dit met organiese
materiaal soos hierbo beskryf, gooi grond oor en plant.
Dit is veral geskik vir aartappels en wortels.
• Die metode kan herhaal word totdat 5 – 6 buitebande bo op mekaar geplaas is
• Wanneer die plante klaar geblom het en die blare geel verkleur kan die aartappels geoes word.

Van 1 stel bande kan ±5 tot 6 kg nuwe aartappels geoes word. Groot swart vullis sakke en dromme
kan ook gebruik word om aartappels in te plant.
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Figuur 6

Die maak van ‘n opvul bedding
- skep ‘n graaf breedte grond
langs die kant van die bedding
en gooi di bo-op die bedding
om dit te vul.
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B.  ORGANIESE VERBOUINGSMETODES VIR MEDIUM GROTE
OF GROOTSKAALSE LANDBOU

Organiese groente verbouing vind plaas op grond waar vir drie (3) jaar of langer voordat die plante
geoes word, geen verbode middels gebruik is nie.  Verbode middels is gewoonlik middels wat sinteties
vervaardig is (nie natuurlik is nie) en nie onder die Nasionale Organiese Program (NOP) toegelaat
word nie.  Dit is chemiese kunsmis en  sintetiese insek- en swamdoders.  Dit is belangrik om boek te
hou van wanneer die laaste chemiese middels op die plaas gebruik is.

Die drie (3) jaar periode vandat die laaste chemiese middels gebruik is, totdat die produsent 100%
organies gesertifiseer is word die OORGANGSPERIODE genoem.  Die oorgangsperiode is drie jaar
vir meerjarige gewasse en twee jaar vir jaarlikse gewasse.

Alle sintetiese materiale of insette is verbode, behalwe as daar spesiale toestemming verkry word in
organiese landbou.  Daar is ’n lys middele wat wel toegelaat word aan die einde van die handleiding.
Alle natuurlike produkte word toegelaat, maar daar is gevalle waar dit nie toegelaat word nie, of
waar toestemming van die sertifiseringsmaatskappy verlang word voordat dit gebruik word.  ’n Voorbeeld
hiervan is Neem olie, wat ’n natuurlike produk is, maar toestemming van die sertifiseringsliggaam is
nodig voordat dit gebruik mag word.

BELANGRIK – enige spesiale toestemming wat van die sertifiseringsliggam verkry word moet SKRIFTELIK
wees om geldig te wees.

SADE, SAAILINGE EN STEGGIES
Verbode middels sluit in middels (swamdoders) waarmee sade behandel word teen swamme en
siektes.  Dit is moeilik om onbehandelde saad in Suid-Afrika te kry.

Tradisionele of inheemse saad moet gebruik word wat bewaar is deur boere vir generasies. As dit
nie beskikbaar is nie moet oop bestuifde saad gebruik word. Dit sal ’n hoër opbrengs verseker en ook
boere toelaat om saad op te vang en vermenigvuldig. Dit sal ook die afhanklikheid op saad
maatskappye verminder wat hibriede saad varieteite en in sommige gevalle selfs GMO saad verkoop.
Die uitruil van saad is ook ’n ander belangrike beginsel wat gebou moet en behoue moet bly by
kleinskaalse boere.

Geen Geneties gemodifiseerde materiaal (GMO) of saad mag gebruik word nie.  Die produsent moet
’n brief van die saadverskaffer hê dat die materiaal (sade of steggies) nie van GMO oorsprong is nie.
 Saailinge of steggies moet ook van organiese oorsprong wees.  Indien die produsent self steggies
maak of saad ontkiem vir saailinge moet al die kompos, saailingmengsels en ander insette soos
bewortelingsmiddels, swambestryding en voeding van organiese oorsprong wees.
Let wel, saad wat gesaai word vir groen kunsmis of dekgewasse moet ook aan bogenoemde vereistes
voldoen – nie-GMO en onbehandel.
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WAT IS ONBEHANDELDE SAAD?
Saadmaatskappye behandel die saad met ’n swamdoder sodat die jong,
ontkiemende sade nie deur swammer aangeval kan word nie.  Hierdie
swamdoders is nie organies nie en die produsent moet onbehandelde saad
bestel en aankoop. Saad is een van die mees belangrike faktore in landbou en dus is
dit krities vir boere om die korrekte selektering van saad in organiese boerdery te maak.
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LANDBOUBESTUUR

Organiese landbou is nie net oor wat nie mag gebruik word nie, maar is eerder ’n aantal positiewe
stappe in landboubestuur wat gevolg moet word om te verseker dat die plaas of produksiesisteem op
’n ekologiese vriendelik manier bestuur word.  Grond vrugbaarheid is nie net daarop gemik om genoeg
voedingstowwe in die grond te hê vir die betrokke seisoen se oes nie, maar om aanhoudend organiese
materiaal tot die grond toe te voeg, en die grond se struktuur te verbeter deur landbou-metodes.  Die
metodes wat gebruik word is om groen bemesting aan te plant, wisselbou toe te pas, en om kompos
te gebruik.  Die grond moet gebalanseer word en kalk, rotsfosfaat en ander organiese middels kan
daarvoor gebruik word.  Organiese produsente moet ook op kaarte aantoon waar gewasse geplant
is, en watter insette daar gebruik is.

Die organiese produsent moet gedurig bydra en beplan tot die volhoubare bestuur van die grond.
Dit kan gedoen word deur:
• Bou organiese materiaal, humus en verbeter lewe in die grond
• Grond is die grootste bate in suksesvolle verbouing en gesonde grond sal minder insette vereis
• Gesonde grond het minder eksterne plantvoedingstowwe nodig en plante is gesonder.

Belangrike stappe om grond gehalte te verbeter
• Gebruik organiese materiaal in die grond want dit stimuleer die groei van bakterieë.  Dit hou ook
  die grond langer klam en is volledig hierbo bespreek.
• Toevoegings van bakterieë (grond mikrobes) kan gedoen word wanneer nodig.  Indien die produsent
  ’n probleem het om genoeg kompos of organiese materiaal te bekom kan hulle grond mikrobes –
  (EM’s of Effective microbes) - aankoop en by die grond voeg.
• Bewerk grond so min as moontlik.  Te veel grondbewerking veroorsaak dat die grond se struktuur
  afgebreek word en dat die organiese materiaal in die grond gouer ontbind.  Dit veroorsaak dan
  weer dat die grond se vrugbaarheid verlaag word.
• Verbeter grond se dekking – die grond moet met soveel plantmateriaal as moontlik bedek word.
  Dit sal verhoed dat grond wegspoel deur erosie, water onnodig verdamp en die groei van onkruid
  bekamp.  Dit dra ook by tot die verhoogde biodiversiteit van die grond.  Die grond kan met plante
  bedek word of ’n deklaag, soos hieronder bespreek.
• Verhoog plant bio-diversiteit.  Bio = lewe en diveristeit = verskeidenheid.  Die organiese produsent
  moet probeer om ’n groot verskeidenheid lewende organismes op sy/haar produksie eenheid of
  plaas te hê.  Dit sluit plante, insekte en diere, swamme en bakterieë in.  Hoe meer lewende organismes
  op die plaas, hoe groter beheer is daar oor die ekosisteem op die plaas.

Volhoubare organiese beginsels met betrekking tot grond
1. Wisselbou of gewasrotasie
2. Groen bemesting
3. Dekgewasse
4. Bemesting en kompos
5. Tussenry verbouing
6. Deklae

1. Wisselbou/ Gewasrotasie (Crop rotation)
a.  Eenjarige gewasse kan nie twee jaar na mekaar op dieselfde stuk grond geplant word nie.  Dit
moet met ander gewasse afgewissel word, want verskillende gewasse neem verskillende voedingstowwe
uit die grond op en sit dit terug in die grond.  Die belangrikste voorbeeld hiervan is al die plante wat
peule dra – ertjies, boontjies – het knoppies aan hulle wortels wat stikstof vir die plant maak.  Die jaar
nadat een van hierdie gewasse aangeplant is, is daar baie stikstof in die grond en ander groente wat
baie stikstof nodig het kan dan aangeplant word.  Wortels het nie so baie voedingstowwe nodig nie
en kan twee of drie seisoene na ’n peulplant aangeplant word.



b. Breek die lewensiklus van onkruide en plae.  Insekte verkies sekere plante om hulle eiers op te lê
of om daarop te voed.  Insekte sal dus hulle eiers op plante lê as hulle weet daar is voedsel vir die
larwe om te eet sodra dit uitbroei.  As die produsent elke jaar van gewas verander op ’n spesifieke
stuk grond, word die insek se lewensiklus op so ’n manier verbreek en dit is ’n omgewingsvriendelike
metode om dit te probeer bekamp.

c. Beplan hoe gewasse mekaar opvolg – wissel peulplante met ander gewasse af.  Soos in (a) hierbo
bespreek is dit belangrik omdat verskillende gewasse verskillende voedingsbehoeftes het.  Gewasse
met uitgebreide wortelstelsels soos klawer, gars en lusern is goed om te gebruik want dit het ‘n
uitgebreide wortelstelsel, wat baie organiese materiaal terugsit in die grond.  Hierdie gewasse kan
ook tussen in rye gebruik word om grondvrugbaarheid en struktuur te verbeter, meer organiese
materiaal terugsit en om grondbedekking te verskaf.

Alle plant (ook groente) is in families ingedeel en lede van dieselfde familie word deur dieselfde peste
en plae aangeval en moet mekaar dus nie opvolg in `n wisselbouprogram nie.
Groente kan in die volgende wisselbougroepe ingedeel word:
Groep A: Kool, blomkool, brokkoli, brusselse spruite, uie, preie, en knoffel
Groep B: Wortels, beet, snybeet, rape, patats, seldery, radyse
Groep C: Tamaties, aartappels, rissies, eiervrug en kropslaai
Groep D: Rankgewasse: Pampoene, skorsies, komkommer, waatlemoen en spanspek
Groep E: Boontjies en ertjies

‘n Voorbeeld van ‘n groentewisselboustelsel werk as volg:
Deel die stuk grond wat vir groenteproduksie aangewend gaan word in vyf (5) persele. Plant op
perseel 1 groente van groep A, perseel 2 groente van groep B, perseel 3 groente van groep C, perseel
4 groente van groep D en perseel 5 groente van groep E. Die groepe skuif elke jaar een perseel aan.
Sien onderstaande tabel.

Party groentesoorte verkies koeler weer en groei omstandighede en ander warmer weer.
Voorbeelde van koeler klimaat gewasse:
Die kool- en uiefamilies, asook wortels, beet, groenerte en slaai. Hierdie groentesoorte vereis koel weer
vir optimum gehalte en kan matige ryp verdra.

Voorbeelde van warmer klimaat gewasse:
Die tamatie- en pampoenfamilie, patats en groenbone. Hierdie gewasse kan nie koue, veral ryp,
verdra nie.
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Volgens die klimaatsbehoeftes is daar dus twee hoof saai- en planttye gedurende die jaar vir die
verskillende groentesoorte.  In die laat somer en vroeë herfs word wintergroentes of koeler klimaat
gewasse geplant.  In die lente en vroeë somer word somergroentes of warmer klimaat gewasse geplant.

Party gewasse groei beter as hulle saam geplant word, terwyl ander weer kwyn as hulle saam geplant
word.  Hieronder is ‘n tabel wat ‘n paar groentesoorte se plantmaats en afkeure aandui.
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GROENTESOORT PLANTMAAT AFKEUR

BONE Stink Afrikaner, beet, kool, wortels, blomkool,
seldery, komkommer, mielies, aartappel, aarbeie

Dill, vinkel, alle lede
van die ui-familie

KOOL Beet, seldery, spriet uie, dill, uie, roosmaryn,
salie, tiemie

WORTELS Basilie kruid, spriet uie, blaarslaai, uie, ertjies Brokkoli, kool,
blomkool, dill,
vinkel, aartappels

SELDERY Stink Afrikaner, bone, brokkoli, kool, preie,
pietersielie, groen uie, tamaties

KOMKOMMER Bone, groen pepers, blaarslaai,
kappertjies, radyse

BLAARSLAAI Beet, kool, wortels, radyse, aarbeie

WAATLEMOENE
EN SPANSPEKKE

Knoffel, spriet uie, kruisement Sitrusbome,
aartappels,
radyse, patats

HAWER Eiervrug, groen pepers, aarbeie, tamaties

UIE Beet, kool, wortels, blaarslaai, rissies,
spinasie, aarbeie, tamaties

Bone, ertjies

ERTJIES Wortels, uie, aartappels, radyse

RISSIES Bone, beet, wortels, seldery, blaarslaai,
mielies, parsley, pampoen, radyse

AARTAPPEL Bone, Stink Afrikaner, mielies, ertjies, aarbeie Pampoene,
sonneblomme, tamaties

PAMPOEN Bone, knoffel, spriet uie, mielies, radyse

SOJA BONE Mielies, sal enige plant wat naby groei bevoordeel

SONNEBLOM Mielies Bone, aartappels

SPINASIE Beet, kool, seldery, groen pepers,
uie, ertjies, aarbeie

Druiwe, salie

TAMATIES Stink Afrikaner, basilie kruid, wortels, seldery,
spriet uie, uie, pietersielie, salie, brandnetels

Vinkel

Dill, vinkel, alle lede
van die ui-familie



2. Groen bemesting
Groen bemesting is die aanplant van ‘n gewas met die uitsluitlike doel om die grond te verbeter.
Groen bemesting kan aangeplant word in die seisoene wanneer daar nie gewasse op die land is
nie.  Groen bemesting is presies wat die naam sê:  die produsent koop saad aan om te plant, wat
nooit geoes gaan word nie, maar wat geplant word om die grond se voedinggehalte te verbeter.
Voorbeelde:  Kekerertjies, lusern

Groen bemesting kan tussen rye van verskillende gewasse aangeplant word en dan in die grond
gewerk word.   Dit sal dan dien as onkruid beheer meganisme en ‘n grondbedekker.  Dit hoef nie
noodwendig op ‘n oop land plaas te vind nie.
Die grootste nadeel van groen bemesting is dat land vir een seisoen nie gebruik kan word nie, maar
dit dra by tot die grond se gehalte en word in die plek van kunsmis gebruik.                     .

3. Dekgewasse
Dekgewasse is ‘n gewas wat aangeplant word om grond en voedingstowwe in die grond beter te
bewaar en ook om die grond vas te hou sodat dit nie wegwaai nie.  Dit verhoed ook verdamping
van water. Dekgewasse kan aanvullend tot groen bemesting gebruik word en dit is ook meer gewild
as groen bemesting.  Dekgewasse kan as groen bemesting gebruik word en is meer voordelig as dit
‘n stikstof fikseerder is (’n peulplant is).

4. Bemesting en kompos
Vir die doel van hierdie handleiding verwys die woorde bemesting en kunsmis na organiese bemesting.
Indien daar na bemesting of kunsmis verwys word en dit nie duidelik spesifiseer dat dit konvensionele
(nie aanvaarbare kunsmis) is nie word aanvaar dat dit organiese kunsmis is.                   .

Kompos bevat baie voedingstowwe en grond mikrobes en die toediening daarvan is ‘n belangrike
vorm van organiese bemesting.  Kompos het voedingswaarde, maar dra ook by tot die organiese
materiaal van die grond, wat help om die grond langer klam te hou.  Kompos kan soms as ’n deklaag
gebruik word, of net rondom die gewas gestrooi word, of in die grond ingewerk word.

5. Tussenry verbouing en plantmaats (intercropping and companion planting)
As twee of meer gewasse wat beide voordelig is vir mekaar naby mekaar geplant word as ‘n strategie
om bio-diversiteit te bevorder noem ons dit plantmaats (companion planting) plantery.  Dit is ’n bekende
term in organiese landbou.
• Partykeer word daar net ’n paar plante van ’n spesifieke soort in ’n akker groente geplant, byvoorbeeld
’n paar koppe kool tussen die pampoen.  Plantluise word deur die kool aangetrek en hulle voed dan
op die kool eerder as die pampoen.
• Voorbeeld:  Mielies, rankbone en pampoen word saam geplant.  Bone verskaf stikstof, mielies
ondersteun rankbone en beskerm pampoene teen boorders en pampoen bedek die grond oppervlak
en verhoed die groei van onkruide.
• Party plante hou insekte weg (roosmaryn, wildeals) en is dan ’n natuurlike insek afskrikmiddel.  Ander
plante trek insekte aan (wortels, anys) soos ladybirds (liewernheersbesies) wat plantluise vreet.

Tussenry verbouing of plantmaats is ook ’n manier om die bio-diversiteit van die produksie eenheid
te verhoog.  Plantmaats word ook gebruik om die grond se gehalte en voedingstowwe te verbeter,
insekte weg te hou, as lokvalle vir insekte te dien of om saam met ander plante te gebruik.  In baie
gevalle is die plantmaats kruiesoorte.  Die tabel hieronder gee ’n aanduiding van watter plante vir
watter doel gebruik kan word.

19



20

DOEL PLANTSOORT

GROND
VERBETERING

Enige bone, enige ertjies, klawer, lusern, lupiene soja bone,
brandnetels, sonneblomme

INSEKWEREND –
gebruik as spuitmiddel
of spat op plante

Stink Afrikaner, spriet uie, koljander, knoffel, khakibos, laventel,
lemon verbena, marjoram, kruisement, uie, roosmaryn, wynruit,
salie, gegeurde malvas, wildeals

LOKVAL PLANTE OM
 INSEKTE TE LOK

Spriet uie, knoffel, groot groen uie, mostert, kappertjies,
sonneblomme

STINK AFRIKANERS Bone, beet, seldery, aartappels, tamaties

PLANTMAATS

ARTEMISIAS –
wildeals

Bone, beet, eiervrug, kool, wortels, vrugtebome, appeliefies,
groen pepers, kappertjies, rose, aarbeie

BASILIE KRUID Wortels, wingerd, tamaties, sal enige plant wat naby groei
bevoordeel vanweë insekwerende eienskappe

ANGELIERE Eiervrug, knoffel, groen pepers, mostert, aartappels,
soja bone, aarbeie

KOLJANDER Mielies, kappertjies, pampoen, radyse

SMEERWORTEL Voed die grond en sal al die plante in die omgewing positief beinvloed

DILL Brokkoli, kool, blomkool, koljander, komkommers, mielies, tamaties

KNOFFEL Beet, angeliere, wingerdblare, suurlemoenbome, blaarslaai, spinasie,
lemoenbome, perskebome, peerbome, spinasie, tamaties

LAVENTEL Sitrusbome, petunias, rose, salie, sal enige plant wat naby
groei bevoordeel

LEMON VERBENA Sal enige plant wat naby groei bevoordeel want dit het
insekwerende eienskappe

LOVAGE (LAVAS) Bone, eiervrug, rissies, groen pepers, ertjies

LUSERN Sal enige plant wat naby groei bevoordeel want dit verryk die grond

MAJORAM Eiervrug, wortels, komkommers, groen pepers, pampoen, radyse,
brandnetels, aarbeie, tamaties

KRUISEMENT Wortels, green pepper, waatlemoene en spanspekke, tamaties, aarbeie

OREGANUM Eiervrug, wortels, komkommers, groen pepers, pampoen, tamaties

PIETERSIELIE Aspersies, bone, beet, brokkoli, wortels, seldery, blaarslaai,
peppers, spinasie, tamaties

WYNRUIT Vrugtebome, aarbeie, tamaties, maar meeste plante sal bevoordeel
word want dit het insekwerende eienskappe

TIEMIE Eiervrug, kool, groen pepers, waatlemoene en
spanspekke, pampoene, tamaties

WILDEALS Framboos

NIESWORTEL Komkommers, mielies, waatlemoene en spanspekke, tamaties



6. Deklae
Deklae word gebruik vir
- onkruid bestryding,
- om die grond klam te hou vir langer tydperke,
- om te voorkom dat die grond vries (nie ‘n algemene verskynsel in Suid-Afrika nie)
- kan tot die organiese materiaal inhoud in die grond bydra

Deklae verskaf ook organiese materiaal aan die grond en verhoed dat bogrond wegwaai.  Voorbeelde
van deklae is houtsnippers, strooi en kompos.

Plastiek as deklaag word ook deur sommige sertifiseerders aanvaar en word suksesvol gebruik om
onkruide te bekamp.  Die probleem by die gebruik van plastiek is om te bewys dat daar op ’n
omgewingsvriendelike manier van die plastiek ontslae geraak was.

’n Voorbeeld waar houtsnippers as deklaag gebruik is.          [Foto: M.Smith]
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ANDER FAKTORE OM IN AG TE NEEM BY ORGANIESE VERBOUING

A.  Dieremis
Dieremis word dikwels in organiese landbou gebruik want dit is ’n ryk bron van organiese materiaal.  Rou
dieremis mag soms plante brand.  Rou mis (droog sowel as vloeibaar) en mis op ’n hoop gelaat om te
verouder mag nie op gewasse gebruik word vir menslike gebruik nie.  Met ander woorde, dit mag nie op
groente en vrugte gebruik word nie, maar op ornamentele plante en essensiele olie plante.  Die rede is dat
daar skadelike bakterieë kan voorkom wat siektes in die mens kan veroorsaak. Die sertifiseringsmaatskappy
moet in kennis gestel word van rou of ongekomposteerde mis of diereafval wat gebruik word.  Hulle wil ook
weet watter spesie (soort diere) se afval dit is.  Dieselfde geld vir beenmeel, bloedmeel, horingmeel en hoefmeel
wat gebruik word.

Alle mis wat gebruik word moet behoorlik gekomposteer word.  Mis wat in ‘n komposhoop afgebreek is word
wel toegelaat op groente en produkte vir menslike gebruik.  Geen riool (afkomstig van menslike oorsprong
mag gebruik word nie).

Geen dierlike afval van voerkrale of kommersiële hoenderboerderye mag onder enige omstandighede gebruik
word nie. Dit word as intensiewe boerdery gesien (die diere kan nie vryelik rondbeweeg nie) en is nie
toelaatbaar nie.

B.  Onkruidbeheer
Onkruidbeheer is ’n ander groot uitdaging in organiese landbou.  Die mees effektiewe manier is meganiese
uitroei van onkruide.  Dit kan met die hand gedoen word, of daar is toerusting wat aan trekkers gehaak kan
word om onkruid te verwyder.  ’n Duur metode, waarvoor apparaat nodig is, is om die onkruid te vlam, met
ander woorde, ’n pyp met gasvlam is agter die trekker en dit brand die onkruid.  Dit is organies, maar duur
en gevaarlik.
’n Deklaag kan ook gebruik word om onkruid te beheer.  Die deklaag kan organies wees (strooi, kompos,
bas) of dit kan plastiek wees.  Vind net eers uit van die sertifiseringsliggaam of plastiek aanvaarbaar is.  Plastiek
moet aan die einde van die oes verwyder word en op ’n omgewingvriendelike manier vernietig word.

Dekgewasse en tussenry verbouing (intercropping) kan ook help om onkruid te bekamp.  Die grond word
so dig met gewasse beplant dat daar nie plek of lig is vir onkruidsade om te ontkiem en groei nie.
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c.  Organiese plaagbeheer
Die beste manier van organiese plaagbeheer is om die natuurlike vyande van insekplae te beskerm
en hulle sal die insekplae uitroei!

Wat is natuurlike vyande?
1. Roofinsekte
2. Reptiele soos akkedisse en paddas
3. Spinnekoppe

Hoe word die natuurlike vyande beskerm?
1. Beweeg weg van monokultuur (slegs een tipe gewas) en bevorder bio-diversiteit
2. Laat natuurlike stroke plantegroei in lande om skuilplek vir roofinsekte, natuurlike vyande  en ander
   organismes te gee.
3. Moenie gif gebruik nie – dit maak nie net die plaag dood nie, maar ook al die ander insekte en
   kleiner diere (natuurlike vyande).

Daar is twee maniere om plae op ’n organiese manier te beheer en produsente raak dikwels verward
tussen die twee maniere.  Dit is natuurlike beheer en biologiese beheer.

Natuurlike beheer:
• Sekere plante soos kakiebos hou insekte weg.  Ons kan ‘n ekstrak (tee) van kakiebos maak en
  die insekte daarmee spuit.
• Rissie aftreksel kan ook gespuit word om te help om insekte te bestry.
• Knoffel aftreksel kan ook gespuit word om insekte te bestry.

Biologiese beheer:
• Ladybirds voed op ander insekte, soos bv. plantluise
• Insekte vorm ‘n belangrike skakel in die ekosisteem en nie alle insekte is plae nie.
• Insekte help om die natuur in balans te hou en as die balans versteur is, word die getalle van een
  soort insekte so hoog dat daardie insekte plaag status kan bereik.
• Insekte moet dus nie voor die voet uitgeroei word nie, want dit dra by tot die biologiese beheer van
  plae.

Algemene peste en hoe om dit organies te beheer:

Rooi spinnekop:
Die insek is baie klein, spin `n web aan die onderkant van die blare en suig dan die sap uit blare.
Rooi spinnekop floreer in warm toestande en kan beheer word deur ‘n deklaag op die grond te sit
en die onderkant van die blare met water in ‘n fyn missproei te bespuit.

Plantluise:
Doop `n spons of klein lappie in seepwater.   Maak `n ligte skuim in water deur blouseep of groen
sunlight seep te gebruik. Moet nooit opwasmiddel of skoonmaakmiddels wat chemikalieë bevat gebruik
nie.  Sunlight Liquid is veilig om te gebruik.  Vee die luise versigtig van die plante af met die seepwater
lappie.  Herhaal die proses drie keer met drie dae tussenposes.  Liewenheersbesies (ladybirds) voed
ook op plantluise en hou daarvan om in die blomme van wortels, vinkel en koljander te bly.
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Miere en termiete:
Hierdie insekte vreet nie plante nie maar dra soms plantluise aan. Termiete behoort aan `n ander familie en
vreet houtsoorte soos deklae, boom bas en selfs meubels en houtvloere. Maal droë rissie tot `n fyn poeier en
strooi dit oor die area waar die miere loop.

Slakke:
Slakke beweeg en vreet snags. Hulle hou van koel, klam plekke en kruip weg onder tuin rommel. Hou die
produksie area skoon van dooie blare en ander rommel. Sprinkel houtas rondom plante, dit hou die slakke
weg.  Sprinkel ook fyngemaakte eierdoppe rondom plante. Die skerp doppe beskadig die slakke se sagte
liggame.

Aalwurms:
Aalwurms is klein parasitiese wurms wat die sap van plante se wortels uitsuig. Die eiers wat hulle lê veroorsaak
knoppe op die wortels wat die groei van plante vertraag.  Die knoppe aan die wortels kan ook die plante
laat vrek.  Deklae, kompos en organiese bemesting produseer organismes wat op aalwurms teer.

Snywurms:
Snywurms vreet jong plante op grondvlak af. Grawe versigtig met jou vinger in die grond rondom die plant.
Jy sal heel moontlik `n opgekrulde, dik, gryserige wurm vind. Eierdoppe kan fyn gemaal word en rondom
saailinge gestrooi word om snywurms weg te hou.  ‘n Snywurm sop kan ook gemaak word om snywurms te
bekamp; sien later in die handleiding.

Koolwurms en motte:
Die koolmot lê eiers op koolblare.  Maak `n mengsel van meel en sout en skud dit op die kool blare deur `n
ou sokkie met die mengsel te vul. Slegs `n klein bietjie van die mengsel is nodig op die boonste en onderste
oppervlakte van die blare. Sny tamatie blare en plaas dit rondom die plante wat aangeval word. Meng 1
teelepel sout in 2 liter water en bespuit die plante.

Kewers:
Probeer om die kewers van die plante te verwyder deur dit met rissie- of knoffelsproei te bespuit (sien later in
die handleiding).   Kewer sap (later verduidelik) kan ook gemaak word om die kewers te verdryf.
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Resepte vir natuurlike beheermiddels:

Knoffelsproei:
Sny 3 groot knoffelhuisies op en en gooi 1 liter kookwater en twee eetlepels liquid paraffien (help dat
mengsel aan blare kleef) op.  Week vir 2 dae in die water.   Meng met 10 liter water.  Spuit op plante.
Die knoffelsproei hou die meeste insekte weg.

Rissie en knoffel sproei:
Sny 3 groot knoffels op en kneus 5 rissies.  Gooi 1 liter kookwater en twee eetlepels liquid paraffien op.
Week vir 2 dae in die water.  Meng met 10 liter water.  Spuit op plante.  Dit hou die meeste insekte weg.

Brandnetel sproei:
Pluk ongeveer ‘n inkopiesak vol brandnetels, wat nie dig ingestop is nie.  PASOP, dit gaan jou brand as jy
dit met kaal hande probeer doen!
Gooi 5 liter kookwater en 5 eetlepels liquid paraffien op.  Laat staan vir ten minste een week (kan tot een
maand gehou word).  Voeg 20 liter water by.
Die mengsel kan elke tweede week op die plante gebruik word en is baie voordelig om alle insekte weg
te hou.
Let wel – dit moet elke twee weke gedoen word en is voorkomend, dit beheer nie insekte nie.

Kakiebos:
Pluk ongeveer ‘n inkopiesak vol kakiebos – stop maar baie in.  Gooi 5 liter kookwater en laat staan vir ten
minste een week (kan tot een maand gehou word).  Dis nie nodig om liquid paraffien by te gooi nie, want
daar is alreeds baie natuurlike olie in die plant.  Gooi ‘n eetlepel opwas seep by en voeg 20 liter water
by. Gebruik elke tweede week om insekte weg te hou.

Hout-as:
Hout-as was deur ons voorvaders gebruik om insekte te beheer.  Dit is goed vir die grond en bevat fosfor
en kalium.  Sprinkel fyn, ou, droë hout-as rondom plante. Maak seker dat die as nie aan die plante raak
nie. Moet nooit as van steenkool gebruik nie.  Hout-as kan ook baie suksesvol gebruik word om slakke weg
te hou.

“Kewer en wurm sop”:
Versamel die kewers of wurms wat probleme veroorsaak bv. die groot geel en swart kewer wat rose afvreet
of snywurms wat baie skade kan aanrig.  Sit die kewers of wurms in `n houer en bedek met water sodat
hulle versuip.  Gooi nou warm water oor die kewers (of wurms) en maak `n sterk “kewer sop (of wurm sop)”
daarvan.  Laat staan `n paar dae en gebruik as spuitmiddel op die deklaag en rondom plante.  Die metode
is veral effektief in die bekamping van snywurms.

Beheer van swamme
Swamme is baie moeiliker om op ’n organiese manier te beheer.  Die swamdoders wat op die mark is is
nie geskik vir organiese boerdery nie.  Een metode om swamme te beheer is om voordelige swamme toe
te dien.  Dit is ’n baie algemene organiese metode.  Daar is verskillende tipe swamme wat gebruik kan
word, maar die bekendste is Bio-trichio.  Dien die swamme op plante en op die grond toe.  Die voordelige
swamme is in ’n oormaat teenwoordig en kompeteer met die nadelige swamme vir kos.  Die voordelige
swamme uitkompeteer dan die nadelige swamme en verdryf of roei hulle op die manier uit.  ’n Ander
algemene beheerpraktyk vir swamme is:
• Spuit plante wat met swamme besmet is met ‘n melk en water mengsel:
• 1 koppie melk, 4 koppies water, 1 teelepel opwasmiddel
• Die melk bevat swamme (goeie swamme) wat dan die skadelike swamme sal uitkompeteer of oorgroei.
Die opwasmiddel help dat die middel aan die blare kleef en nie net afgewas word nie.

Lys van toelaatbare produkte en voorwaardes waarop dit in organiese verbouing gebruik mag word.
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PLAAGDODERS

Azadirachtin ekstrak van die
Azadirachta indica (Neem)
boom

Insekdoder
Moet toestemming van die sertifiseringsliggaam kry
voordat dit gebruik mag word.

Gelatien Insekdoder

Lesitien (lechithin) Swamdoder

Plantolies soos kruisement,
denne en komynsaad olie

Insekdoder, spinnekopdoder, swamdoder

Pyrethrin ekstrak van
Crysanthemum cinerariae
folium

Insekdoder
Moet toestemming van die sertifiseringsliggaam kry
voordat dit gebruik mag word.

Quassia, ekstrak van
Quassia amara

Insekdoder, afskrikmiddel

Rotenone Insekdoder. Moet toestemming van die sertifiseringsliggaam
kry voordat dit gebruik mag word.

Mikro-organismes soos
bakterieë, swamme, virusse,
bv. Bacillus thuringensis,
Granulosis virus

Slegs produkte wat nie geneties gemodifiseer of
verander is nie.

Mikro-organismes wat vir organiese plaagbeheer gebruik mag word

Stowwe wat in valle of as lokmiddel gebruik mag word

Diammonium fosfaat Lokmiddel, slegs in valle

Ferromone (pheromones) Lokmiddel, slegs in valle gebruik, ontwrig seksuele gedrag

Yster (III) ortofosfaat Slakdoder

Ander middels wat tradisioneel in organiese verbouing gebruik word

Koper in die volgende vorms:
Koperoksichloried (tribasies),
Kopersulfaat, kuprousoksied

Swamdoder, ’n maksimum van 6 kg koper per hektaar
Kry toestemming van sertifiseringsliggaam voor gebruik

Kaliumsout (sagte seep) Insekdoder

Lime sulphur (calcium
polysulphide)

Insekdoder, swamdoder en spinnekopdoder
Kry toestemming van sertifiseringsliggaam voor gebruik

Paraffien Insekdoder, spinnekopdoder

Minerale olies Insekdoder en swamdoder, slegs vir gebruik op
vrugtebome, druiwe, olywe en tropiese gewasse
Kry toestemming van sertifiseringsliggaam voor gebruik

Kaliumpermanagnaat Swamdoder, bakterieë doder vir gebruik op vrugtebome,
druiwe en olywe
Kry toestemming van sertifiseringsliggaam voor gebruik

Kwartsand Verdryf insekte

Sulfaat Insekdoder, swamdoder en afskrikmiddel

Ander stowwe

Kalsiumhidroksied Swamdoder, op vrugtebome en in kwekerye
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DIE MEES ALGEMENE FOUTE WAT ORGANIESE OF VOORNEMENDE GROENTE
PRODUSENTE MAAK

1. Verhouding met die sertifiseringsliggaam
• Om nie SKRIFTELIKE spesiale toestemming van die sertifiseringsliggaam te kry nie.
• Om nie die voorgeskrewe dokumentasie aan die sertifiseringsliggaam te stuur nie – bv. Kaarte, nie-
  GMO sertifikate, water resultate, ens.
• As organiese standaarde nie verstaan word nie, as daar nie aan die standaarde voldoen word nie
 en as sertifiseringsvoorwaardes van die vorige jaar nie nagekom word nie.
• Om nie al die papierwerk in te stuur nie, of dit nie betyds in te stuur nie
  Om nie die sertifiseringskoste te betaal nie.

2. Ontoelaatbare insette
• As ontoelaatbare insette gebruik word weens nalatigheid en onkunde, dit sluit behandelde saad in.
• As ontoelaatbare insette gebruik word omdat die produsent die verskaffer blindelings glo en soms
 sluit die naam van die produk die woord “organies” in, maar die produk is glad nie organies nie.
 Vir al die insette moet die produsent ’n sertifikaat van die verskaffer aanvra om te bewys dat dit
 organies gesertifiseer is  (selfs vir Seagro en Kelpak).
• As daar nagelaat word uit te vind van die nie-GMO status en om nie ’n sertifikaat van die nie-GMO
  status van insette in te stuur nie.  Dit sluit ook Bt produkte in.
• As die oorgangsperiode nie reg uitgewerk word nie.  Die oorgangsperiode begin nie net wanneer
  die produsent ophou om sintetiese insette te gebruik nie, maar hy moet terselfdertyd ook aansoek
  doen by ’n sertifiseringsliggaam.

3. Dokumentasie van toelaatbare insette
• Om na te laat om dokumentasie te toon dat die toelaatbare insettte wel organies gesertifiseer is
• Om na te laat om dokumentasie aan te heg wat toon dat daar nie organiese saad in die land
  beskikbaar is nie.
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4.  Rekordhouding
• Nie voldoende inligting oor die aankope van toelaatbare insette (fakture, ens)
• As daar nie kaarte of onvoldoende kaarte van die produksiesisteem is nie.  Kaarte moet lande,
 nommers en name van lande en die gebruik van die aangrensende grond aantoon.
• As fakture en aankooprekords van sade en insette nie op ’n ordelike wyse gehou word nie.
• Hou nie rekord van dienste wat ingekoop word nie – plant, sproei, oes, vervoer, ens.
• Om nie rekord te hou van oeste, stoor en verkope van produkte op ’n bepaalde land nie.
• Om nie voldoende bewys van organiese serti f isering aan kopers te verskaf nie
• Om nie rekord te hou van en inspeksie te doen oor die skoonmaak van vervoer eenhede nie.
• Om nie behoorlike rekord en skeiding te hou van organiese en nie-organiese produkte nie.

5. Organiese plan
• Om nie die plan na te volg wat op die dokumente verskyn nie – wisselbou
• Om nie elke jaar heraansoek te doen vir sertifisering nie
• Om by heraansoeke aan te toon dat daar geen verandering in die sisteem was nie, maar dat daar
  in werklikheid groot veranderinge was.

6.  Kontaminasie
• As oes toerusting en stooreenhede nie behoorlik skoongemaak word nie en daar kontaminasie van
  organiese produkte plaasvind.
•  As die oes van ’n buffersone nie van die organiese produkte geskei word nie.
• As daar nie ’n logboek vir die skoonmaak van sproeitoerusting gehou word nie.
• As organiese en nie-organies produkte kan deurmekaar raak na oes, as dit skoongemaak of verpak
  word.
• As werkers organiese en konvensionele oeste laat deurmekaar raak of verkeerd merk.
• As werkers nie kennis van organiese landbou en verbode middels het nie en per ongeluk die
  verkeerde middels gebruik.
•  Nie weet waar die naaste GMO aanplantings is en weet hoe om dit te bestuur nie
• Nalaat om borde op te sit dat daar nie mag gespuit word nie, want dit is ’n organiese produksiesisteem.
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LYS EN KONTAKBESONDERHEDE VAN ORGANIESE
SERTIFISERINGSMAATSKAPPYE IN SUID AFRIKA

NAAM KONTAK BESONDERHEDE WEBWERF

Ecocert - Afrisco 012-3491070 www.afrisco.net

Bio-control Services (BCS) 082-4665467 www.bcs-oeko.com

Organic Food Federation (OFF) 082-4665467 brathy@mweb.co.za

Biodynamic and Organic
Certification Authority (BDOCA)

082-7797843 info@bdoca.co.za

Societe Generale de
Surveilance (SGS)

021-5063280 www.sgs.com

Skal International +31 38 426 8181 www.skal.com

Lacon +49-781-9193730 www.lacon-institut.com

PRODUKTE EN VERSKAFFERS VAN ORGANIESE INSETTE

PRODUK GEBRUIK KONTAKPERSOON

Neutrog (bounceback) Organiese voeding Brian Davies
083-9584158 of
021-9453729 of
faks 021-9499996

Verskeidenheid
organiese
insekdoders

Insekdoders Agro Organics Hans Klinck
of Dr Strauss Ferreira
by 021-8512403*

Bio-trichio Voordelige swam,
verhoed swaminfeksies

Agro Organics Hans Klinck
of Dr Strauss Ferreira
by 021-8512403*

Talbourne organics Organiese kunsmis,
plaagbeheer, kennis en
grond toetse

Mark Philips (083-4503050)
– hy sal kontak besonderhede
van die verteenwoordiger
in u area verskaf.

Biogrow Organiese kunsmis,
vir groente

Tel. - 028-3132054;
biogrowchem@iafrica.com

*Dalmark, Vredendal is ook ’n agent vir Agro Organics en kontak
Poen van der Westhuizen by 027-2133000 of 082-8978300
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BASIESE BEGINSELS VIR
ORGANIESE

LEWENDEHAWE
PRODUKSIE

Basiese Konsepte
Organiese voedsel en selfs organiese klere (gemaak
van organiese katoen) begin al hoe meer algemeen
raak.  Hierdie handleiding gaan probeer om produsente
in te lig oor wat organiese verbouing is, hoe die produsent
’n geregistreerde organiese produsent kan raak en
waarom organiese verbouing so belangrik is.
Organiese verbouing beteken dat die produsent saam
met die natuur werk en so ’n beter en gesonde leefwyse
en produk kan lewer.

2



HOE GAAN EK TE WERK OM ’N ORGANIESE BOER TE WORD?
Boere wat wil organies boer moet kennis dra van die sisteem en toegewyd wees aan die regulasies
wat daarmee gepaard gaan.
Watter sisteem verwys ons na?

• Wat van ’n organiese boer verwag word
• Watter middele toegelaat of verbode is in organiese boerdery
• Watter landboumetodes in organiese boerdery gebruik word en waarom
• Hoe om as ’n organiese produsent te registreer/ sertifiseer
• Hoe om organiese produkte te bemark om die meeste voordeel daaruit te trek

Die organiese produsent / boer moet eerstens ’n afskrif van die organiese regulasies bekom.  Die
doel van hierdie handleiding is om soortgelyke inligting te verskaf as wat in die regulasies aangegee
word.  Die regulasies kan ook by die sertifiseringsliggaam verkry word.  Regulasies van
sertifiseringsmaatskappye verskil van mekaar en verskil ook van die Europese Unie (EU) regulasies.

Die boer moet besluit of hy/sy gaan registreer/ sertifiseer as organies of slegs organies gaan boer.
As die boer registreer/ sertifiseer, moet hy of sy dit deur een van die organiese sertifiseringsliggame
laat doen (’n lys van Suid Afrikaans sertifiseringsliggame word aan die einde verskaf).  Daar word dan
’n fooi betaal, ’n inspekteur word jaarliks uitgestuur om inspeksies te doen om seker te maak dat
produsente voortdurend aan die nodige riglyne voldoen.

Produsente wat organies gesertifiseer is ontvang ’n nommer van die sertifiseringsliggaam en kan hulle
produkte onder die embleem (logo) van die sertifiseringsliggaam verkoop.  Hulle is dus volgens die
wet beskerm en geregistreer as organiese produsente.  Die produsent wat geregistreer is moet aan
die vereistes van organiese verbouing voldoen soos deur die sertifiseringsliggaam uiteengesit.   ’n
Skaap-, bees-, of hoender produsent mag nie slegs diere as organies sertifiseer en nog steeds groente
op konvensionele maniere verbou nie.  Die hele eenheid moet as organies gesertifiseer word.
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WAARSKUWING:
Daar is een groot verskil tussen organiese
groente- en vrugte-verbouing en die van
lewende hawe.  Lewende hawe
produsente moet hulle totale produksie
eenheid organies laat sertifiseer.  Die
rede hiervoor is dat hulle voer vir hulle
diere produseer, sowel as die diere, wat
organies grootgemaak word.  Groente
en vrugte produsente kan egter kies watter
gewasse en areas hulle wil laat sertifiseer.
Hulle mag egter nie dieselfde cultivars
as wat organies verbou word, ook op ’n
konvensionele manier verbou nie.



Vereistes waaraan die produsent moet voldoen:
• Vul ’n gedetailleerde vorm in oor die verbouingsmetodes en insette wat op die plaas gebruik is.
• Hou rekords van die produksie geskiedenis op die plaas – of weiding aangeplant is, watter medisyne
 diere ontvang het, ens.
• Daar moet volledige dokumentasie wees om bogenoemde te staaf.  Hou die kwitansies van wat
 aangekoop is.
• Hou ook rekord van hoeveelheid diere wat grootgemaak is en verkoop is.
• Mag geen verbode middels – groeistimulante, insekdoders of medisynes gebruik nie.
• ’n Oorgangsperiode aan die begin van sertifisering gaan van toepassing wees
• ’n Inspekteur gaan die plaas besoek en verdere inligting inwin en inspeksie doen van die produksiesisteem.
• ’n Sertifiseringskomitee sal besluit of die plaas as organies gesertifiseer kan word of nie
• ’n Jaarlikse inspeksie word gehou, en daarmee moet ’n jaarlikse lisensiefooi en inspeksiefooi betaal
  word.  Dit is vir die gebruik van die organiese embleem.
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OORGANGSPERIODE (Conversion period):

Wanneer ’n produksie eenheid wil omskakel an organiese boerdery moet
die hele area waar veevoer vir diere gebruik word aan dieselfde beginsels
voldoen as die vir groente verbouing en dieselfde beginsels is van
toepassing.  Met ander woorde dit is twee jaar waar daar eenjarige
gewasse verbou word en drie jaar waar meerjarige gewasse verbou
word.  Ander oorgansperiodes is van toepassing waar diere betrokke is
en word later bespreek.[
[

Hierdie handleiding gaan ’n poging aanwend om voornemende organiese of organiese lewende
hawe produsente daarop te wys wat oor die algemeen van hulle verwag word.  Dit gaan probeer
om hulle te help met bestuursvrae wat mag opkom en besluite wat geneem moet word.  Daar is vyf
algemene stappe waaraan produsente aandag moet gee:

• Organiese boerdery beplanning
• Bestuur van weiding
• Aanskaf en versorging van lewende hawe
• Organiese verwerking
• Higiëne



1. ORGANIESE BOERDERY BEPLANNING

Organiese boerdery benodig baie goeie beplanning.  Die rede hiervoor is dat nie sommer enige insette
(soos byvoorbeeld voere en medisyne) gebruik mag word nie.  Daar is dus goeie beplanning nodig om
hiervoor voorsiening te maak.

Om hierdie beplanning te doen moet die produsent aan ’n paar vereistes voldoen.
• Maak ’n lys van aktiwiteite wat op die plaas moet gebeur (bv. Wanneer skaap geskeer moet word,
  wanneer sekere siektes behandel moet word, inentings wat hoenders moet kry, ens)
• Beskryf hoe hierdie aktiwiteite gemonitor gaan word.  Wie gaan in beheer wees om seker te maak dat
  aan organiese beginsels voldoen word en dat produkte en metodes wat gebruik word binne organiese
  regulasies val?
• Sorg dat ’n baie goeie rekordhouding in plek is.  Dit is om seker te maak dat organiese integriteit van
  die produk behou word.
• Maak ’n lys van verbode produkte, ontoelaatbare behandelings en ander praktyke wat nie mag gebruik
  word nie.
• Hou ’n rekord van die samestelling van al die produkte wat op die plaas gebruik word.  Dit is hoofsaaklik
  op aangekoopte voer van toepassing.  Onthou om ook rekord te hou van die afkoms van die produkte,
  met ander woorde waar dit aangekoop is.  Indien die verskaffer ook organies gesertifiseer is moet ’n
  sertifikaat van die verskaffer ook op rekord gehou word.
• Maak ’n lys van toekomstige voornemens, verbeteringe en uitbreidings wat gaan help om by te dra tot
  die sukses van die organiese produksie eenheid.
• Teken ’n akkurate plan van die plaas of produksie eenheid.  Dui kampe duidelik aan en ook die grootte
  van kampe, weidingseenhede, hokke of insluitings.  Die kaart moet ook die volgende aantoon:

- Name en/ of nommers van kampe
- Hokke, stalle, produksie geboue
- Grense van die plaas
- Paaie
- Tipe land/ grond aangrensend tot die plaas
- Waarvoor aangrensende land/grond gebruik word
- Buffer sones wat opgestel moet word om die organiese produksie eenheid teen invloede van
  buite te beskerm
- Alle bronne van grond- en oppervlakte water
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Aangrensende plase wat insette gebruik wat verbode is in organiese verbouing is ’n groot kopseer
vir organiese boere.  Wanneer die organiese lewendehawe produsent sy/haar organiese beplanning
doen moet hy/sy beskryf wat hy/sy gaan doen om hierdie bedreiging tot ’n minimum te beperk.  Dit
is altyd goed om dreineringsgebiede, paaie of kanale in sulke areas te beplan.

2.   BESTUUR VAN WEIDING

Diere het voedingstowwe, minerale en vitamiene nodig om te groei.  Hulle verkry die voedingstowwe
deur goeie voer of weiding.  Die organiese lewendehawe produsent moet dus probeer om goeie,
sagte, lekker en gesonde veevoer aan diere te verkaf.  Dit sal tot gevolg hê dat hy/sy gesonde diere
het en ’n ewe gesonde wins in sy/haar boerdery maak.

A. Veevoer produksie

Weiding is die belangrikste komponent op produksie eenhede waar herkouers aangehou word.  Dit
speel ook ’n belangrike rol in volhoubare landbou.  Dit verskaf nie net die nodige voedingstowwe aan
diere nie, maar beskerm ook die grond teen faktore soos water en wind wat erosie kan veroorsaak.
Weiding kan die grond se vrugbaarheid verhoog, die organiese materiaal inhoud in die grond verhoog,
die grond se waterhou vermoë en dreinering verbeter.

Hoe goed veevoer in die grond sal groei hang af van ’n hele verskeidenheid faktore.  Dit sluit in die
suurheid of pH van die grond, grond vrugbaarheid, hoe goed wortels in die grond kan indring en
kompetisie met onkruide en die invloed van peste en plae op die veevoer.
Die hoeveelheid diere wat op die grond aangehou kan word hang af van die tipes plante wat daar
groei en as veevoer dien, die grondvrugbaarheid, reënval, die lengte van die groeiseisoen en hoe
goed die weiding bestuur word.  Die grond moet nie oorbewei word nie, of te lank bewei word sodat
die plante en grondstruktuur beskadig word nie.
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Die sertifiseringsliggaam gaan van die boer of produsent
verwag om die geskiedenis van diere en aangeplante
weiding te gee.  Dit is waarom rekordhouding van die uiterste
belang is.  Die produsent moet ook kan inligting verskaf oor
watter insette (kunsmis of voer) in hierdie areas gebruik is.[

[
Die benaming VEEVOER kan na natuurlike weiding of

aangeplante weiding verwys.  Dit kan ook na
aangekoopte weiding verwys, maar vir die doel van
organiese boerdery mag dit nie van konvensionele

bronne aangekoop word nie, maar slegs van verskaffers
van organiese voedingstowwe.  Die boer moet hom/ haarself daarvan vergewis

dat die aangekoopte voer wel organies is.  Die beste manier is om die
verskaffer te vra vir ’n kopie van sy organiese sertifikaat.

[

[



B. Organiese materiaal

Boere kan die vrugbaarheid en gesondheid van hulle grond verbeter deur meer organiese materiaal
in die grond te werk.  Organiese materiaal is enige iets wat eens op ’n tyd lewendig was.  Papier is
byvoorbeeld organiese materiaal, want dit is van hout gemaak.  Plantwortels, dooie blare, gras wat
afgesny is en verrotte groente en vrugte is alles organiese materiaal.  As die voorbeelde hierbo in of
bo-op die grond lê, ontbind of verrot dit en organiese materiaal word gevorm.  Hierdie proses stel
voedingstowwe vry aan die grond.  Die voedingstowwe help weer dat plante beter groei in die grond.
 Organiese materiaal is dus ’n natuurlike tipe kunsmis.

Organiese materiaal help bou aan die grondstruktuur, dit wil sê hoe die gronddeeltjies aanmekaar
verbind is, dit help om voedingstowwe aan die grond te gee en dit help om vog langer in die grond
vas te hou.  Al hierdie toestande gaan help om plante beter te laat groei, EN as die plante beter
groei, is daar meer natuurlike weiding beskikbaar vir diere.

Maniere om organiese materiaal inhoud in die grond te verbeter:
Voeg kompos by, plant groen bemesting aan, plant peulplante aan, plant dekgewasse aan wissel
gewasse af, en wissel ook die weiding af.  Weidingsafwisseling sal later bespreek word.

Groen bemesting is die aanplant van ‘n gewas met die uitsluitlike doel om die grond te verbeter.
Groen bemesting kan aangeplant word in die seisoene wanneer daar nie gewasse op die land is
nie.  Groen bemesting is presies wat die naam sê:  die produsent koop saad aan om te plant, wat
nooit geoes gaan word nie, maar wat geplant word om die grond se voedinggehalte te verbeter.
Voorbeelde:  Klawer, kekerertjies, lusern

Dekgewasse is ‘n gewas wat aangeplant om grond en voedingstowwe in die grond beter te bewaar
en ook om die grond vas te hou sodat dit nie wegwaai nie.  Dit verhoed ook verdamping van water.
Dekgewasse kan aanvullend tot groen bemesting gebruik word en dit is ook meer gewild as groen
bemesting.  Dekgewasse kan as groen bemesting gebruik word en is meer voordelig as dit ‘n stikstof
fikseerder is (’n peulplant is).

Eenjarige gewasse kan nie twee jaar na mekaar op dieselfde stuk grond geplant word nie.  Dit moet
met ander gewasse afgewissel word, want verskillende gewasse neem verskillende voedingstowwe
uit die grond op en sit dit terug in die grond.  Die belangrikste voorbeeld hiervan is al die plante wat
peule dra – ertjies, boontjies – het knoppies aan hulle wortels wat stikstof vir die plant maak.  Die jaar
nadat een van hierdie gewasse aangeplant is, is daar baie stikstof in die grond en ander groente
wat baie stikstof nodig het kan dan aangeplant word.

Gewasrotasie breek die lewensiklus van onkruide en plae.  Insekte verkies sekere plante om hulle eiers
op te lê of om daarop te voed.  Insekte sal dus hulle eiers op plante lê as hulle weet daar is voedsel
vir die larwe om te eet sodra dit uitbroei.  As die produsent elke jaar van gewas verander op ’n
spesifieke stuk grond, word die insek se lewensiklus op so ’n manier verbreek en dit is ’n
omgewingsvriendelike metode om dit te probeer bekamp.

Beplan hoe gewasse mekaar opvolg – wissel peulplante met ander gewasse af.  Soos in hierbo
bespreek is dit belangrik omdat verskillende gewasse verskillende voedingsbehoeftes het.  Gewasse
met uitgebreide wortelstelsels soos klawer, gars en lusern is goed om te gebruik want dit het ‘n
uitgebreide wortel stelsel, wat baie organiese materiaal terugsit in die grond.  Hierdie gewasse kan
ook tussen in rye gebruik word

Kompos bevat baie voedingstowwe en grond mikrobes en die toediening daarvan is ‘n belangrike
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Die waarde van grondmonsters:
Die pH of suurheid van die grond bepaal hoeveel minerale
of voedingstowwe vrygestel gaan word uit die grond.  Deur
grondmonsters te neem en weg te stuur vir ontleding kan die
suurheid of pH van die grond bepaal word.

Grond wat te suur is kan reggestel word deur kalk by te voeg.  Kalk is ook ’n
goeie bron van kalsium, ’n nodige voedingstof.  Kalk is gewoonlik ook baie
goedkoper as kunsmis.[

[
TOELAATBARE STOWWE ONTOELAATBARE STOWWE

Plantmateriaal
Oorskot van oeste (bv. Koringstoppels,
koolblare, ens.)
Kompos
Hout as

Sintetiese kunsmis soos ammonium nitraat
(KAN, LAN, 2:3:2, ens), uream en
superfostaat

TOELAATBARE EN ONTOELAATBARE TOEVOEGINGS EN BEMESTING IN ORGANIESE LANDBOU

Rotspoeiers:  granietstof, kalk en dolomiet Riool of menslike afval

Byprodukte afkomstig van diere:
bloedmeel, beenmeel en veremeel

Byprodukte van myne en industrieë wat
swaarmetale of verbode chemikalieë bevat

Dieremis (wat NIE van voerkrale afkomstig
is nie) seevoëlmis, guano

Produkte van die see:  Seewier, kelp, seebamboes
en die ekstrak daarvan en ook visemulsie

vorm van organiese bemesting.  Kompos het voedingswaarde, maar dra ook by tot die organiese
materiaal van die grond, wat help om die grond langer klam te hou.  Kompos kan soms as ’n deklaag
gebruik word, of net om die gewas gestrooi word, of in die grond ingewerk word.

As produsente bogenoemde praktyke toepas sal hulle gesonde grond opbou, met gesonde plante
wat voedsel aan gesonde diere verskaf en sodoende hulle winsgewendheid verhoog.

C. Voedsaamheid

Die organiese boer moet gereeld na weidingskampe kyk om te sien of die plante nie stres vertoon
nie en of hulle nog gesond is en goed groei.  Soos die boer ondervinding opdoen sal hy/sy kan
waarneem of bemesting nodig is vir weidingskampe.    Dit is belangrik dat organiese boere moet
onthou dat hulle net bemesting mag gebruik wat in organiese landbou toegelaat word.  Dit is die
verantwoordelikheid van die organiese boer om seker te maak dat stowwe wat wel gebruik word aan
die organiese standaarde voldoen.

Lande wat bewei word het minder kunsmis nodig as die wat vir veevoer afgesny word.  Diere wat die
grond bewei se urine en mis bemes ook die grond en voltooi so die kunsmis siklus.  Die diere op die
plaas help om voedingstowwe te sirkuleer.



D. Keuse van veevoer
Wanneer daar oorweeg word om veevoer of weiding aan te plant, moet die volgende in ag geneem
word:
• Is die voer aangepas by die plaaslike omgewing se klimaat en grondtipe?
• Kan dit teen ’n redelike goedkoop prys gevestig word en groei dit maklik nadat dit bewei of afgesny is?
• Groei dit vinnig vir ’n kort periode of stadig, maar oor ’n langer periode?
• Is dit smaaklik en sappig en bevat dit die nodige voedingstowwe, vitamiene en minerale in genoegsame
  hoeveelhede?
• Kan dit die verlangde drakrag op die grond onderhou?

Weiding kan permanent wees en langdurig gebruik word (blougras, Bermudagras, Dallisgras) of
tydelik (eenjariges soos rog, hawer, koring) wees.  Seisoenale oeste of oesreste van mielies, sorghum,
patats en grondbone kan ook vir veevoer gebruik word.
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BELANGRIK OM TE ONTHOU:
Organiese produsente moet seker maak dat die saad en
saailinge wat gebruik word om veevoer te vestig nie geneties
gemanipuleer is nie (van GMO oorsprong) en nie met verbode
sintetiese materiaal behandel is soos swamdoders nie.
Sade en saailinge wat op die plaas gekweek word moet onder organiese
omstandigdhede gekweek word.
Ten minste een jaar moet verloop voordat organiese diere op weiding kan voed
wat onder konvensionele toestande gegroei is.[

[
E. Effektiewe gebruik van veevoer
Die grootste belang van veevoer is om seker te maak dat die optimum voedingswaarde verkry word,
sonder om drakrag in te boet.  Net soos in mense kan ’n tekort aan sekere voedingstowwe nadelige
invloed hê op diere.
Wanneer veevoer aangekoop, of afgesny word op een perseel om op ’n ander perseel gebruik te word
moet die boer baie seker maak dat dit ekonomies voordelig is om dit te doen, voordat die besluit geneem
word.  Indien dit vervoer word, of met groot koste gesny word, moet duidelike berekenings gemaak word
om uit te vind of dit winsgewend is.

AANHOUDENDE BEWEIDING – dis die mees algemene manier om weiding toe te pas.  Hierdie metode
het egter die nadeel dat dit stadig maar seker die mees voedende en sappigste plante uitroei en die
plantsoorte wat nie so in aanvraag deur die diere is nie, neem oor.  Dit verswak die voedingswaarde
van die grond.  Die plante waarvan die diere nie hou nie word nie geëet nie, kom in saad en word
weer voortgeplant.  Die grond moet gereeld ’n ruskans kry om die grond gehalte te verbeter en sodoende
die vrugbaarheid en gehalte te behou.  Die voordeel wat aanhoudende beweiding inhou is dat dit lae
koste inhou vir die boer.  Dit is ook nie nodig om kleiner kampe te maak nie en minder bestuur word
benodig.

BEHEERDE BEWEIDING – bied ’n kans aan die boer om wins te vergroot.  Grond word in kleiner kampe
verdeel en diere word gereeld van die een kamp na ’n ander oorgeplaas.  Dit gee die diere ’n beperkte
tyd om op die area te voed, voordat dit na ’n ander kamp oorgeplaas word.  Beheerde weiding vereis
dat die diere meer gereeld hanteer word.  Meer kennis oor weiding en die interaksie van diere en
weiding is nodig vir hierdie tipe boerdery en dit is hoekom daar soms na die metode verwys word as
bestuur-intensiewe boerdery.  Ander benamings is gekontroleerde, intensiewe of rotasie beweiding.



Kleiner kampe en meer gereelde rotasie tussen kampe veroorsaak dat plantegroei gouer herstel en
die estetiese waarde of skoonheid van die plaas word ook so verhoog.

Die tye wanner die beste weiding beskikbaar is moet saamval met tye wanneer diere voeding die
nodigste het, soos in soogtyd of paartyd.  Diere kan vinnig tussen kampe beweeg word in die fase
wanneer gras vinnig groei.  Die besluit om diere tussen kampe te beweeg hang af die tempo waarteen
voeding groei en die hoeveelheid kos beskikbaar.  Die aantal en grootte van die kampe speel ook
’n rol in die bestuursbesluit.

Beweeg diere vinnig deur kampe in tye wanneer die plante vinnig groei.  Byvoorbeeld in die lente
sal vinnige rotasies veroorsaak dat die gras nie in saad gaan nie, en dus die gehalte van die kos
verbeter.  In ander seisoene word die beweide area gewoonlik lank genoeg gerus vir die plante om
koolhidraat reserwes op te bou en te hergroei.

F. Monitor die weiding
Monitor en evalueer gereeld die weiding en die toestand daarvan.  Die boer kan gereeld deur die
kampe loop en moet oplet na tekens van plante wat besig is om agteruit te gaan, soos

- dun blare, dun stamme en kort saadknoppe
- vlak, kort en swak wortelstelsels
- minimale laterale (sywaartse) groei en plante wat kort vertoon
- stadige groei en lae gehalte van voeding
- plante is yl versprei en groot areas het geen plantegroei nie
- onkruide neem oor
- grond is verdig of gekompakteer

Dit is altyd beter om bestaande kampe se plante te probeer verbeter as om nuwe plantegroei te vestig
aangesien dit baie duur kan wees.  Die risiko wat grond sonder plantegroei vir erosie inhou en die
ontwikkeling van ongewenste plantegroei is ’n gevaar.  Om weiding op grond te verbeter of om nuwe
weiding te ontwikkel behoort boere die gebruik en frekwensie (gereeldheid) van weiding te evalueer.

- Maak ’n opname van die kampe en wat die beste aanwending van elke kamp is, bv. om
  gras te sny vir droër periodes of vir skuiling vir diere, ens.
- Beperk die gereeldheid en intensiteit van kampe wat vir weiding gebruik word.  Dit hang ook
  af van seisoen en diere wat op die weiding is.
- Laat genoeg tyd toe vir kampe om te herstel.  Wag totdat blare of groenigheid die grond
  bedek, want dit sal help om die grond en grond vog te beskerm.
- Toets nuwe idees eers op ’n klein area voordat daar na die hele plaas oorgegaan word.
- Gebruik verskillende weidingsmetodes, strategieë en sisteme.  Streef altyd daarna om die
  hoogste diversiteit of verskeidenheid van plante op die plaas te hê.
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G. Bestuur van onkruide, peste en siektes

Onkruide – die beste manier om onkruide te beheer is om te voorkom dat dit saad skiet.  Die beste
manier om dit te doen is om seker te maak dat die grond bedek is met voordelige plante wat welig
groei en so kompetisie bied vir die onkruide.  Ander metodes is om gereeld kampe te wissel en ook
die tipe diere wat daarop wei.  Bokke eet ander spesies as wat skape eet en wat beeste eet.

Peste en siektes – die bekendste manier om plae en siektes te bestry in organiese boerdery is om
gereeld ander tipe gewassse aan te plant = gewasrotasie.  Ander diere soorte soos hoenders kan
gebruik word om vlieë en parasiete te beheer en ganse om slakke te beheer.  ’n Ander suksesvolle
metode is om plae se roofvyande op die plaas toe te laat.  So kan uile ’n muis of rotplaag beheer
en voëls kan insekte beheer.

39

VERBODE MATERIALE IN DIE BEHEER VAN PLAE EN SIEKTES

Voorbeelde van verbode middels om plae en siektes
mee te beheer sluit die volgende in:

Nikotien  (tabak aftreksels)

Strignien (wolwegif)

Sintetiese insekdoders, swamdoders en myte doders

Middels wat swaarmetale soos kwik bevat

Sintetiese benattingsmiddels

HOU IN GEDAGTE:
Die doel van organiese boerdery is om diere op ’n
winsgewende manier te produseer wat gesonder is as diere
wat op die konvensionele manier geproduseer is en wat
beter bestand is teen siektes.

[

[
A. Die aankoop van lewende hawe
Die organiese boer kan konvensionele diere aankoop, maar daar is sekere regulasies waaraan hulle
moet voldoen om organies gesertifiseer te word.

3. HOE OM LEWENDEHAWE TE BEKOM EN VERSORG

Organiese en konvensionele boere wil ewe graag ’n wins maak uit hul boerdery.  Organiese boerdery
plaas die klem op verantwoordelike boerderykunde, met ander woorde op die manier hoe diere
versorg, gevoer, grootgemaak en medies versorg word.
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ORGANIESE LEWENDEHAWE PRODUKSIE

Wanneer lewende hawe hanteer word moet metodes gebruik word wat stres tot ’n
minimum beperk.

Raak ontslae van die dooie karkasse van diere op so ’n manier dat dit geen gevaar
inhou vir die gesondheid van ander diere of die plaas en omgewing kan besoedel nie.

Wanneer lewende hawe in die oorgangsperiode is en daar is ook konvensionele diere
op die plaas, moet hulle ten alle tye van mekaar geskei wees.

Merk ook die apparaat wat vir verskillende diere gebruik word.

Nommer al die geboue en kampe en dokumenteer of hou rekord
van hulle bestuursgeskiedenis.



AANTEEL VEE
Vroulike diere, wat as aanteel vee gebruik word vir vleis produksie moet onder organiese bestuur wees
vir ten minste die laaste derde van hulle dragtigheidsperiode.  Dit sluit in beeste, bokke, skape, varke
en hase.  Byvoorbeeld, stoet koeie wat van ’n konvensionele plaas aangekoop word, moet vir ten minste
die laaste drie maande voordat hulle kalf onder organiese bestuur wees om as organies geklassifiseer
te word.  Lewende hawe wat uit konvensionele bronne aangekoop is en onder organiese bestuur geplaas
is kan nie later as organies verkoop word nie.  Om as organies geklassifiseer te word moet die diere
onder organiese bestuur gebore word, mits bogenoemde derde deel van swangerskap reël geld.

As lewendehawe produkte as organies verkoop moet word, geld die volgende reëls in verband met
die oorgansperiode vir die Europese Unie.  Ander reëls mag geld vir Amerika en ook vir die
sertifiseringsliggaam waarvoor die boer aansoek doen.  Die boer moet homself/haarself vergewis van
die reëls direk van toepassing op hom/ haar.
Europese Unie regulasies wat geld vir diere om as organies geklassifiseer te word:

- 12 maande in die geval van perde en beeste vir vleis produksie en in enige geval ten minste
  ’n driekwart van die leeftyd
- Ses maande in die geval van klein herkouers en varke
- Ses maande in die geval van diere vir melkproduksie
- 10 weke vir pluimvee vir vleisproduksie, aangekoop voor 3 dae oud
- Ses weke in die geval van pluimvee vir eierproduksie

In gevalle waar ’n hele plaas aansoek doen vir sertifisering, diere en weiding, kan die hele eenheid se
oorgangsperiode tot 24 maande verkort word mits:

- Slegs die diere op die plaas van toepassing is en die grond terselfdertyd gebruik word as
  veevoer.
- Die diere word hoofsaaklik gevoer met produkte vanaf die plaas.

In gevalle waar die boer nie genoeg vee of diere het wat organies is nie, kan daar diere aangekoop
word, mits die sertifiseringsliggaam daarvan in kennis gestel is.  Die volgende reëls geld:

- Lêhenne en henne vir vleis produksie moet aangekoop word voordat die kuikens 3 dae oud is.
- Kalwers vir aanteel moet volgens organiese beginsels grootgemaak word sodra hulle gespeen
  is en moet ook minder as ses maande oud wees.
- Lammers en klein bokke vir aanteel moet volgens organiese beginsels grootgemaak word
  sodra hulle gespeen is en moet ook minder as 60 dae wees.
- Varkies vir aanteel moet volgens organiese beginsels grootgemaak word sodra hulle gespeen

             is en moet minder as 35 kilogram weeg.
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AANTEEL:  Manlike diere wat vir teling gebruik word mag van konvensionele
produksie eenhede aangekoop word en ingebring word, maar moet daarna
as organies behandel word.

ONTHOU:  Lewendehawe wat op ’n konvensionele plaas aangekoop is en
deel word van ’n organiese plaas, kan NIE later as organies verkoop word nie.
 Hulle aanteel mag wel as organies verkoop word.[

[
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B.  Genadige behandeling

Organiese beginsels vereis genadige behandeling teenoor lewendehawe.  Die reël is dat behalwe vir
uitsonderlike omstandighede, alle diere toegang tot die buitelewe, vars lug, direkte sonlig, skoon water
en oefeningsareas het.  Hoenders mag in hokke aangehou word, maar sekere groottes vir die hokke is
van toepassing en ook sekere tye van die dag wat hulle buite moet deurbring.                    .

Diere mag in tye van uiterste klimaat in beperkte omgewings ingehok word.  Dit geld ook slegs as die
gesondheid van die diere ter sprake is, daar ’n risiko is dat grond of water gehalte in gevaar is en op
sekere stadiums van diere produksie.  As diere ingehok word moet daar voldoende beddegoed wees –
strooi of hooi.

Diere moet ook beskerm word teen skadelike chemiese stowwe, los drade in omheining, gevaarlike metaal,
plastiek, ens.  Kos- en waterbakke moet gereeld ontsmet word.  Diere moet ook beskerm word teen
chemikalieë en besmette water wat van naburige plase afkomstig is en nie organies is nie.

Waterbronne moet beskerm word.  Die produseerder moet seker maak dat kunsmis en bemesting op so
’n manier toegedien word dat dit nie afloop en waterbronne besoedel nie.  Die omgewing is belangrik
in organiese produksie.  Strome en rivieroewers moet beskerm word teen diere en hulle afval.  Veld moet
so beskerm word dat gronderosie nie plaasvind nie, en die grond in riviere beland nie.

Laastens moet die boer ook rekord hou van die aanwending van dieremis op kampe, hoeveelheid en
datums van aanwending.  Die boer moet ook die vlieë en reuke rondom komposhope en dieremis beheer.



C. Voedsel en voedselaanvullings
Organiese boere moet rekords hou van veevoer en hooi wat in die lande geproduseer is en ook van
alle ander veevoer wat aangekoop is.  Hulle moet seker maak dat diere slegs volgens organiese
standaarde gevoed word.

- Lewendehawe mag net op organiese gesertifiseerde grond wei
- Alle voer op die plaas gekweek moet aan organiese beginsels voldoen
- Alle aangekoopte veevoer moet organies gesertifiseer wees
- Voorsorg moet tydens die vervoer, stoor en toediening van die kos geneem word om seker
  te maak dat die organiese integriteit behou word.

Die boer moet voorsorg tref dat die dierevoeding nie met olie, petrol of ander skadelike en verbode
middels besmet word nie.  Toerusting wat gebruik word in konvensionele en organiese boerdery moet
deeglik skoongemaak word nadat dit in konvensionele boerdery gebruik is.  Hou die rekords van die
skoonmaak aksies, want die organiese inspekteur gaan daaroor navraag doen.  ’n Logboek sal
voldoende wees.  Organiese boere kan nie voer op ’n plaas laat maal wat nie organies gesertifiseer
is nie.

Areas waar voedsel gestoor word moet veilig wees, nie met rotte, muise en ander diere besmet wees
wat die gehalte van die voer kan aantas nie.   Plaagbeheer is ’n probleem vir organiese boere en
hulle mag nie die meeste van die algemene plaagdoders gebruik nie.  Organiese boere maak staat
op ’n hele aantal biologiese middels en natuurlike metodes (valle, katte, heinings en afskrikmiddels)
om van hulle plae ontslae te raak.

D. Gesondheidsorg
Die bestuur van die gesondheid van organiese diere berus op die volgende drie beginsels:

- Tref voorkomende maatreëls
- Voorsien ’n gebalanseerde dieet aan diere
- Verminder situasies wat diere stres en sodoende ’n negatiewe invloed op hulle gesondheid het.

Voorbeelde hoe bogenoemde metodes toegepas kan word is om siek diere in isolasie te hou sodat
hulle minder gestres is, want hulle is dan alleen.  As hulle ’n aansteeklike siekte het is dit ook beter
om hulle eenkant te hou om die verspreiding van die siekte te stop.  Daar bestaan ook kruiemiddels
om op diere te gebruik, vitamiene en voedselaanvullers om hulle gesondheid te verbeter.  Hierdie
metodes is aanvaarbaar in organiese boerdery.

Interne en eksterne parasiete is ’n probleem op elke plaas waar daar lewende hawe is.  Sintetiese
ontwurmmiddels mag nie gebruik word nie.  Organiese boere probeer parasiete tot ’n minimum
beperk deur hulle kampe te roteer en behoorlike sanitasie toe te pas.  Eksterne parasiete kan behandel
word deur diere deur ’n deurstap vlieë-val te laat beweeg, elektriese insekdoders, botaniese en
biologiese middels (essensiële olies) en ook natuurlike metodes soos voëls.

43

Organiese produseerders moet onthou om rekord te hou
van alle aankope, en die etikette van alle
gesondheisprodukte of medisyne aangekoop vir gebruik
op organiese diere, of diere wat in die oorgangsfase is.

[

[
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4. ORGANIESE VERWERKING
Die slagpale, of verwerkingsaanleg, waar organiese diere geslag gaan word, of vleis verwerk word,
moet ook as organies gesertifiseer word.  Die vereiste is nie dat die slagpale slegs organiese produkte
hanteer nie, maar die skeiding tussen organiese en konvensionele verwerking van diere moet net
duidelik onderskeibaar wees.  Geen vermenging van organiese en konvensionele produkte moet
toegelaat word nie.  Die slagpale moet behoorlik skoongemaak word nadat konvensionele diere
verwerk is en voordat organiese diere verwerk word.  Verder moet hulle ook organiese maniere van
plaagbeheer en sanitasie toepas.

5. HIGIËNE
Daar is sekere produkte wat gebruik kan word om higiëne en sanitasie te handhaaf op die organiese
produksie eenheid.  Hierdie produkte mag gebruik word om geboue en toerusting wat in die produksie
van lewende hawe gebruik word skoon te maak of ontsmet.

Middels wat gebruik mag word is:
• Kalium en natrium sout
• Water en stoom
• Kalk
• Ongebluste kalk
• Natriumhipochloriet
• Seepsoda
• Potas (kaliumpermanganaat)
• Natuurlike plantekstrakte
• Waterstofperoksied
• Sitroensuur, Melksuur, oksaalsuur en asynsuur
• Alkohol
• Salpetersuur
• Fosforsuur (melkerye)
• Formaldehied
• Natriumkarbonaat

LYS VAN ORGANIESE SERTIFISERINGSMAATSKAPPYE
IN SUID AFRIKA EN HUL KONTAKBESONDERHEDE
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Surveilance (SGS)

021-5063280 www.sgs.com

Skal International +31 38 426 8181 www.skal.com
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