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BOODSKAP VAN SYEDELE DIE

MINISTER VAN LANDBOU EN BOSBOU,

D IE 	 van die Boer is om produksiefaktore aan te
wend ten einde die nodige lewensmiddele vir homself en

sy gesin, en regstreeks of onregstreeks ook voedingsmiddele
en kledingstowwe vir die mens, uit die grond te win. Op die
Departement berus weer die plig om die fundamentele grondslae
van en weersydse verband tussen hierdie fak tore te ondersoek
en wetenskaplike voorligting vir die landbou beskikbaar te stel.

In hierdie nuwe „ Hulpboek vir Boere in Suid-Afrika "
word die verskillende boerderybedrywe in die Unie in hoof-
trekke uiteengesit, asook die deskundige advies verstrek wat
nodig is om vir die Boer 'n beter heenkome, hoer produksie
en 'n gereelde inkomste te verseker.

My boodskap aan ons boere is dus om hierdie Hulpboek
te raadpleeg ten einde beter begrip van die omvattende en
ingewikkelde wese van die landbou te verkry, die onderlinge
verband tussen die verskillende vertakkinge daarvan te besef,
algemene kennis van die wetenskaplike grondslag van produksie
op te doen, en bowenal te onthou dat die Departement altyd
daar is om hulle met raad en daad ie help in verband met
die verbetering van die boerderybedryf.

Hierdie nuwe „ Hulpboek," wat ontstaan het uit die
ernstige pogings van die Departement se amptenare om te
help in die edele taak om ons land welvarend te maak en 'n
veilige tuiste vir ons nageslag te verseker, is 'n tasbare blyk
van die Departement se goeie gesindheid jeens ons boere.

Minister van Landbou en Bosbou.



VOORWOORD.

DIT IS met die volste vertroue en vrymoedigheid dat ek hier-
die derde uitgawe van die Hulpboek vii Boere in Suid-Afrika

by alle belanghebbendes in die boerderybedryf aanbeveel, want
daarmee is nog 'n belangrike mylpaal bereik in die voorligtings-
geskiedenis van landbou in die Unie.

Die eerste uitgawe, wat in 1929 verskyn het, was binne 'n
paar maande uitverkoop, sodat dadelik 'n nuwe en verbeterde
uitgawe gedruk moes word. Hierdie tweede uitgawe was egter
ook al binne 'n paar jaar uitverkoop. Dit op sigself getuig van die
waarde wat die boere aan die boek geheg het. Die behoefte is
derhalwe al vir 'n geruime tyd gevoel om weer so 'n omvangryke
publikasie oor landbou-aangeleenthede tot beskikking van die
boeregemeenskap te stel. Hierdie Hulpboek, sander dat dit die
vervanging van die gewone publikasies van die Departement beoog,
voorsien non in daardie behoefte.

Die huidige uitgawe is 'n groot verbetering op die vorige
edisies. Trouens, nie alleen is die gegewens en die syfers wat in
die eerste twee uitgawes verstrek is, tot op datum gebring en die
resultate van werksaamhede van die afgelope ses jaar ingesluit nie,
maar spesiale aandag is gewy aan ons groot landbouvraagstukke,
soos veeverbetering, gras- en weiveldverbetering, gronderosie, ens.,
wat van kardinale belang is in die groot rehabilitasiestryd wat
tans deur die boerebevolking gevoer word om die landboubedryf
weer op 'n vaste grondslag te plaas. Daarby word die ekonomiese
aspek van landbou, wat onder huidige toestande as uitgangspunt
moet dien vir elke Boer, ook prominent op die voorgrond gestel.

Dit bevat dus 'n rykdom van informasie oor so 'n groot ver-
skeidenheid van onderwerpe dat elke Boer voordeel daaruit kan
trek. Watter soort van boerdery u ookal beoefen of op watter
skaal u ookal Boer, u sal in hierdie boek inligting vind wat u sal
help om 'n groter sukses van u onderneming te maak en om groter
voordele daaruit te behaal.

Daar word in die laaste tyd so baie daarop gewys dat boerdery
professie geword het, en dit is 'n feit wat nie betwis kan word

nie. Wat die Boer dus vandag bo alles nodig het, is outentieke
informasie ten opsigte van die verskillende aspekte van sy onder-
neming, beginnende met die grond wat die basis van sy bedryf
vorm en eindigende by die afset van sy produkte. Laat my der-
halwe beklemtoon dat hierdie boek die advies van deskundiges
bevat en dat dit gevolglik die middels verskaf waarmee baie van
u alledaagse moeilikhede, ditsy groot of klein, die hoof gebied kan



word. Dit is inderdaad 'n betroubare gids vir die boer, wat dit
ernstig meen met sy professie en wat begerig is om die maksimum
uit daardie professie to kry.

Pit is dus my vurige hoop dat hierdie derde uitgawe van die
Hulpboek vir Boere in Suid-Afrika sy weg sal vind na almal wat
'n bestaan nit die moeilike beroep van boerdery moet maak, en
sodoende sal bydra tot groter welvaart, groter selfstandigheid en
groter vooruitstrewendheid by ons boeregemeenskap.

Ten slotte wil ek my dank uitspreek aan die amptenare en
inrigtings wat die bydraes gelewer het, aan die Publikasie-seksie
vir die redaksiewerk in verband met die boek, en ook aan mnr.
J. J. Kruger, die Staatsdrukker, en sy personeel vir hul hulp met
die druk en verkoop van die Hulpboek.

P. R. V ILJOEN,

Sekretaris van Landbou en Bosbou.
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Afdeling

1.

Boerdery as 'n Bron
van Inkome.  

(Artikels bygedra deur Amptenare van die Afdeling Ekonomie en Marke)

Boerdery en die Boerestand.

D IE werelddepressie op ekonomiese gebied wat sedert 1929 geheers
het, het hier in Suid-Afrika (soos feitlik in alle lande van die aarde)
die landbou-bedrywighede besonder swaar getref. Een gevoig

hiervan was dat baie mense in die Unie, selfs boere, 'n swakkerige oordeel
begin vorm het oor die nasionale waarde van ons landbou. Dit is egter
wenstik dat veral ons boere self vertroue moet he in die duursame betekenis
van hul beroep, vir hulself sowel as vir hul medeburgers. In feitlik alle
beskaafde state is hierdie waarde besef, en dus word veelsoortige regerings-
maatreels geneem om die taste van die landbou in hierdie swaar tye te verlig.

In die volkshuishouding vervul die landbou teenoor die nasie as geheel
die gewigtige taak dat dit die hoofbron is van 'n veitige en gereelde voedsel-

voorraad, en dat dit van die belangrikste grondstowwe vir
Die rot	 die fabrieksnywerheid lewer. Daarnaas maak dit die „ nering "
van die
Landbou.	 uit van die boerestand self, sowel deur wat dit regstreeks

aan die huisgesin verskaf as deur die geld wat vir verkoopte
produkte ontvang word.

Die betangrikheid van die eerste taak blyk daaruit dat die Unie vandag
vir sy voedselbenodigdhede in hoofsaak at onafhanklik is van invoer. Rys
is feitlik die enigste voedingsmiddel waarvan nog 'n aansienlike hoeveelheid
ingevoer word, behatwe nog genotmiddels, soos koffie, tee en whisky.

ledereen sal begryp dat dit wet denkbaar is, dat die algemene nasionale
belang of en toe teenstrydig kan wees met die boer se strewe om soveel as
moontlik uit sy eie bedryf te maak. Maar dit is te betreure as mense, soos
soms gebeur, probeer om die teenstelling van boere en verbruikers (veral
in die stede) te bektemtoon en te versterk. As die boere sleg lewe, sal ook
die stede daaronder ly.

'n Volk is soos 'n liggaam, wat alleen dan volkome gesond kan wees
as at sy dele gesond is. Nou het, gedurende die afgelope jare van druk, die
pryse wat boere ontvang het vir landbouprodukte, oor die atgemeen veel
laer gesak as die pryse wat boere moes betaal vir hul gekoopte benodigdhede.
Daarom het die staat hierdie ongelykheid effens probeer versag, aan die
een kant deur verskillende vorme van geldelike bystand aan boere, aan
die ander deur maatreels om in Suid-Afrika self die prys van landbouprodukte
effens hoer te hou as die huidige lae stand op die wereldmark.

Dit is dus waar dat belastingbetalers van alle beroepsgroepe in die een
geval, en die verbruikers besonderlik in die tweede geval, tot hierdie hulp-
maatreels bydra. Die boerebevotking sal dit in billikheid ook toegee. Maar
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vir 'n lewenskragtige volksgemeenskap is 'n gesonde landbou en 'n arbeidsame
en welvarende boerebevolking van so groot betekenis dat hulp in krisistyd
dus sy regverdiging het. As 'n persoonlike reg beskou verstandige boere
dit nie.

Nog maar een menselewe terug was die meerderheid van Suid-Afrika
se blanke bewoners boere. En hul boerdery (aangevul deur huislike nywer-

heid) het die meeste dinge gelewer wat vir hul eenvoudige
Waarde van lewenswyse nodig was. Met die groei van stede en die ont-
dieb Land-

ouproduksie. wikkeling van verkeersnniddels (veral die spoorwee) het die
boere steeds meer geproduseer vir verkoop, ook aan die buite-

land (soos veral wol), en hulle het al meer gekoopte goedere vir hul huffs
en hul boerdery nodig gekry. Die geldwaarde van die produksie het dus
toenemende betekenis verkry.

Tog kan die totale waarde van die Suid-Afrikaanse landbouproduksie
nog baie moeilik in geld gemeet en uitgedruk word, veral as ons dink aan
die waarde wat alle boere tesame op die plase ontvang, hierby inbegrepe
die nie-verkoopte produkte wat hulle gewen het vir eie verbruik in die
huffs of in die boerdery self. SuIke pogings is wel at gemaak, maar 'n statisties
bevredigende berekening bestaan nog nie.

Die deurlopende opgawes oor ons uitvoerhandel stel ons egter in staat
om 'n goeie beeld to kry van die toenemende belangrikheid van die deel
van ons produksie wat verkoop word aan die buiteland. In Tabel I volg
'n opgawe van die waarde van party van die vernaamste produkte wat in
1910 (die stigtingsjaar van die Unie) en 25 jaar later uitgevoer is. Hierby
moet onthou word dat die pryse in 1910 oor die algemeen nog hoer was
as in 1935.

Tabel I.—Waarde van die Uitvoer na Oorsee van 'n Paar Belangrike Landbou-
produkte, 1910 en 1935.

1910. 1935.

Vars vrugte (druiwe ingeslote). 	 34,714 2,305,203
Droe vrugte,	 rosyntjies, ens 	 307 223,181
Mielies en	 mielieprodukte 	 738,921 2,156,582
Suiker 	 32,735 1,924,956
Wyne. 	 10,154 181,080
Botter en kaas 	 891 601,896
Eiers. 	 1 166,248
Wol 	 3,574,532 9,515,832
Huide en velle 	 1,282,300 1,440,502
Bokhaar 	 903,164 361,548
Volstruisvere   2,272,846 28,252

Opmerklik is nie alleen die algemene vermeerdering nie, behalwe in
die geval van volstruisvere (wat byna verdwyn het), en van bokhaar, maar
veral dat die aandeel van meer gevorderde boerderyvorme (vrugte, suiwel-
produkte, eiers) so toegeneem het.

Hierdie feit blyk duideliker uit Tabel II, waarin die grondstowwe van
dierlike en plantaardige oorsprong (veral wol, velle, looibas) geskei is van
voedsel- en drankware. Die kleiner waarde-aandeel van die landbou
teenoor die hele uitvoer in die afgelope jare is gedeeltelik die gevolg van
laer pryse, terwyl ons goud (wat die hoofdeel van die origeuit voer uitmaak)
juis baie hoer in prys staan.
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Tabel II.—Uitvoer na Oorsee en Aangrensende Gebiede* van Suid-Afrikaanse
Landbouvoortbrengsels.

Gemiddelde jaarlikse waarde, en verhouding tot die totale waarde van Suid-Afrikaanse
voortbrengsels, vir die driejaar-periodes 1909-11, 1927-29, 1932-34.

1909-11. 1927-29. 1932-34.

Gemiddel-
de Waarde.

Persen-
tasie.

Gemiddel-
de Waarde.

Persen-
tasie.

Gemiddel-
deWaarde.

Persen-
tasie.

Voedsel en drank 	 961,635 1	 8 7,584,503 8.2 6,210,869 7.8
Grondstowwe (dierlik en

plantaardig) 	 8,544,114 16.2 22,741,184 24.5 10,098,898 12.7
Lewende diere 	 86,970	 02 125,920 01 33,844 0 04
Totaal Landbouprodukte. 9,592,719	 18 2 30,451,607 32 8 16,343,611 20 4
Alle Suid-Afrikaanse voort-

brengsels 	 52,767,292 1 00 -0 92,855,350 100 00 79,946,687 100 -0

Nog altyd is die landbou, van die hooftakke van ons volksvlyt, die een
wat aan die grootste aantal blankes 'n bestaan verskaf. Die boerdery van

blankes verskaf verder aan meer nie-blankes werk as een
Werkers	 van die ander hooftakke ; terwyl ook die naturelle- (kaffer-)
in die
Landbou.	 bevolking in sy tradisionele lewenswyse self nog hoofsaaklik

'n primitiewe kleinboerebestaan voer. Voorspoed van die
landbou in Suid-Afrika beteken dus groter welvaart vir 'n baie aansienlike
deel van die blanke en nie-blanke inwoners.

Alleen in die industrie, waar 'n bewuste beleid van „ blanke arbeid "
toegepas word, is die verhouding van blanke tot nie-blanke aangesteldes
hoer as in die landbou.

By die Landbousensus van 1930, is die volgende gegewens versamel
(label Ill) :—

Tabel 111.—Manlike werkers op plase wat deur Blankes geokkupeer was (met
inbegrip van bedryfsieiers wat gereeld piaaswerk gedoen het). Land-
bousensus 1930.

A.—Werklike getalle.

Alle
Provinsie. Blankes. Kleurlinge. Indiers. Naturelle. nie-

blankes.

Kaap 	 61,194 54,605 90 67,069 121,764
Natal 	 9,238 476 12,286 90,728 103,490
Transvaal. 	 48,439 1,568 162 122,426 124,156
Oranje-Vrystaat 	 30,492 2,505 6 81,046 83,557

149,363 59,154 12,544 361,269 432,967

* Volledigheidshalwe is hier ook bygetel die uitvoer na aangrensende Suid-Afrikaanse
gebiede ; maar vergeleke by die oorseese uitvoer is dit vandag nog nie baie belangrik nie,
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B.—Nie-blankes teenoor elke 100 blankes.

Provinsie. Kleurlinge. Indiers. Naturelle.
Alle
nie

blankes.

Kaap. .. 	 89 110 199
Natal 	 133 982 1,115
Traansvaal 	 3 253 256
Oranje-Vrystaat. .... 	 8 266 274

Unie 	 40 8 242 290

Vir die Unie as geheel is daar dus op elke 100 blanke manl'ke werkers
in die landbou 290 nie-blankes. Maar die verhouding is in die aparte pro -

vinsies nogal verskillend. In die Kaapprovinsie het ons die hoogste blanke
verhouding (op elke 100 blankes 199 nie-blankes) ; in Transvaal is daar
op 100 blankes 256 nie-blankes en in die Oranje-Vrystaat 274 nie-blankes ;
net in Natal, met 1,115 nie-blankes op 100 blankes, is die blanke persentasie
baie laag.

Die Boerderygrond van Suid-Afrika.

Die hele Unie beslaan 'n oppervlakte van byna 473,000 vierkante myl,
of naby 143 miljoen morge. Hiervan het (volgens die sensus op 31 Augustus
1934) 97,352,709 morge, of 321,934 vierkante myl, geval onder die 98,930
boerderye wat deur blankes geokkupeer was.

Nominee! is dus 68 persent van die landsoppervlakte boerderygrond.
Vergeleke by bale ander lande (selfs met 'n intensiewer landbou), en as ons
in aanmerking neem dat naturellegebied, ongeokkupeerde en staatsgrond,
munisipale en mynbougronde daarbuite val, is dit 'n opvallend hoe persen-
tasie. Dit word egter deur die vestigingsgeskiedenis en -tradisie in Suid-
Afrika verklaar. Die pioneer-veeboer, veral in die droer streke, het baie
uitgestrekte grond nodig gehad en van die staat ontvang. Stukke grond
wat in die statistiek van ander lande sou verskyn as „ onbruikbaar vir boer-
dery ", of „ alleen geskik vir tydelike weiding ", is by ons vandag nog in-
geslote in die totale syfer van „ geokkupeerde plase ' .

Gevolglik vorm weer die bewerkte grond (ploegland, vrugteboorde,
wingerde, suikerplantasies, ens.) maar 'n betreklik klein persentasie van
die totale boerderygrond wat deur blankes bewoon word.

Vir 'n ontleding van die gebruik van ons boerderygrond is dit nodig
om na die vollediger landbousensus van 1930 terug to gaan. In daardie

jaar het die deur blankes geokkupeerde boerderygrond
Gebruik 96,674,076 morge beslaan. Hiervan was 6,199,262 morge
van die
Boerdery- bewerkte grond (ouland en braakland, boorde, wattelplantasie,
grond. ens., ingeslote)—dit wil se, 6.4 persent van die geheel. Met

ander woorde, 93.6 persent van die plase van blankes het,
sover dit produktief gebruik kon word, net vir veeweiding gedien. Maar
die Unie se veestapel en dierlike produksie word nog nie alleen deur hierdie
93.6 persent „ veld " moontlik gemaak nie ; want ons veeboerdery (en
veral die meer ontwikkelde vorme daarvan) gebruik boonop nog 'n aan-
sienlike deel van die akkerbou se voortbrengsels, soos lusern en tef, mielies,
gars, hawer, semels, stoppels, ens.
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As ons egter besef dat 43 persent—dus ruim twee-vyfdes—van die
Unie se oppervlakte 'n gemiddelde jaarlikse reenval van minder as 15 duim
het, en dat hierdie groot gebied (behalwe hier en daar onder besproeiing)
net vir „ ekstensiewe " weiding gebruik kan word, dan word die ver-
houding vir ons nog meer begryplik.

Die Kaapprovinsie, as geheel beskou, het die grootste aandeel van
droogtestreke. Naby die helfte van hierdie provinsie se oppervlakte het 'n
normaie reenval van flan duim of minder per jaar. Ons het dus die op-
merklike verskynsel dat daar in die Kaapprovinsie distrikte is met die mees
„ ekstensiewe " sowel as met die mees „ intensiewe " bedryfstelsels in die
Unie.

Die landbouwetenskap onderskei boerderyvorme namate min of baie
arbeid en koste bestee word per morg van die boerdery. Wanneer min arbeid

en koste bestee word, dan is die stelsel „ ekstensief " (wyd

Intensiewe en verdeel) ; hoe meer arbeid en koste per morg aan die pro-
ekstensiewe duksie bestee word, hoe „ intensiewer " word die bedryf.
boerdery-	 Die woorde slaan nie op die grootte van die boerdery nie ;
stelsels.	 ook op 'n klein plasie kan die bedryfsvorm ekstensief wees,

en omgekeerd. Waar die natuursomstandighede dit toelaat,
is in 'n jong land die gewone gang dat die boerdery geleidelik „ intensiewer "
word. Dit word reeds nodig as gevolg van die toeneming van die bevoiking
wat op dieselfde grond moet lewe, en dit word nog bevorder deur die ver-
beterde geleenthede om produkte na 'n mark te bring. In 1885 was die
Witwatersrand 'n min-gewenste en dunbevolkte boerderydeel van Trans-
vaal. Vandag vind ons rondom Johannesburg intensiewe kleinbedrywe
wat vir die groot verbruikersbevolking byv. vars groente, vars vrugte, vars
melk en eiers produseer.

In die laaste instansie is dit egter die natuurlike omstandighede wat die
moontlike verhoging en verbetering van produksie beprek : aan die een

kant grondkwaliteit en aan die ander kant klimaat (d.w.s.
Grond en	 temperatuur en vogtigheid, wat die groeiperiode en die
Klimaat.

sekerheid van wasdom bepaal.)

In sekere opsigte is dit vir ons landbou 'n nadeel dat die grootste deel
van die land 'n somerreenstreek is, nogal met dikweis onbetroubare en
ongereelde reenval ; want deur die somerhitte is die vogverdamping
so hoog dat die boerdery gladnie die voile waarde van die reen het nie.
'n Klein deel van die land (langs die Kaapse wes- en suidkus) kry oorwegend
winterreens, wat buitendien veel betroubaarder is. Hier vind ons dus al
'n gereelde en veilige droeland-saaiboerdery in distrikte met heelwat minder
as 20 duim reen per jaar. In die somerreengebied sou dit nie moontlik wees
nie.

Streke van Hoer en Laer Produksievermoe.

Onder hedendaagse toestande is dit dus wenslik om 'n duidelike besef
te he van die hoer of laer. produksiemoontiikhede van verskillende streke
van die land. Meesal is reeds die gemiddelde grootte van 'n boerderybedryf,
in verskillende dele van die Unie, 'n aanduiding daarvan. Natuurlik moet
altyd daarby in gedagte gehou word dat die ekonomiese faktor ook sy invloed
uitoefen ; dat dus binne 'n bepaaide groter boerderystreek gunstige ver-
keersligging of nabyheid van 'n groot verbruikersbevolking die rede kan
wees tot 'n plaaslike hoer intensiteit as die gemiddelde vir die besondere• landstreek.
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As gevolg van sy uitgestrekte droe dele, het die Kaapprovinsie die
hoogste gemiddelde plaasoppervlakte. Terwyl die gemiddelde bedryfsgrootte
in party distrikte van die provinsie 4,000 tot 5,000 morge is, is dit weer in
distrikte coos Somerset-wes, StellenbosCh en Paarl nie veel meer as 100
morge nie. Maar honderd morge in die Bergrivier-vallei (Paarl) sal gewoonlik
'n veel hoer opbrings he as 'n gemiddelde vierduisendmorge-plaas in die
Kaapse noordweste.

Die gemiddelde plaasgrootte volgens provinsies was by die sensus van
1934 as volg :—

Kaap. 	 1,600 morge.
Oranje-Vrystaat... 	 670
Transvaal 	 610	 91

Natal 	 520	 11

Dit moet egter in gedagte gehou word dat 'n betreklike klein aantal
plase wat besonder groot is die gemiddelde heelwat kan opbring. Ofskoon
dus die „ gemiddelde " Kaaplandse boerdery 1,600 morge groot was, het
van die 37,215 boerderye in hierdie provinsie naby die helfte, naamlik 16,040
boerderye, in die grootteklas van „ 500 morge of minder " geval.

Verklarende Kaarte.

Die 3 kaarte in hierdie Afdeling (Nos. 1, 2 en 3) gee 'n belangwekkende
aanduiding van die verskil in boerderymoontlikhede in verskillende dele
van die Unie. Die oplettende opmerker sal dadelik sien dat dit in hoe mate
die meer of minder gunstige klimaat (veral reenval) is wat hierdie verskille
bepaal.

In die eerste kaart (No. 1) word die vee-drakrag aangetoon, wat natuurlik
nie van die veld alleen afhang nie. Die hele land (met uitsondering van die

Kaapse Naturellegebiede, waar daar nie baie blanke boere
Drakrag	 is nie) is op die kaart verdeel in streke, bestaande uit groepe
van die
Weiveld. van sulke distrikte wat naasteby dieselfde drakrag van groot-

en kleinvee en varke het per 100 morge van die deur blankes
geokkupeerde plase. Hierdie drakrag is uitgedruk in vee-eenhede, wat op
die manier bereken is dat 1 bees gelykgestel is aan 7 skape of bokke, en aan
4 varke. Vir 'n distrik met, byv., 56 stuks klein- en 12 stuks grootvee en
8 varke per 100 morge, is die syfer in vee-eenhede dus 8 plus 12 plus 2, of
22 eenhede tesame. Ander diere, behalwe beeste, varke, skape en bokke,
is nie ingereken nie. Die gemiddelde werklike veestapel by die sensus van
1928, 1929 en 1930 is gebruik ; want vir 3 jare hierna het geen telling plaas-
gevind nie, en die sensus van 1934 het gekom net na 'n tyd van abnormaal
sware veeverliese.

In die tweede kaart (No. 2) is die streekindeling gemaak volgens hoeveel
morge bewerk is uit elke 100 morge van die geokkupeerde boerdery-opper-

Persentasie 
vlakte. Hier blyk nog duideliker 'n toenemende akker- en

bewerkte tuinbou-persentasie in die dele met beter reenval. Opvallend
Grond. is dit dat sulke gebiede, al is daar 'n hoe persentasie onder

bewerking, dikwels ook nog 'n hoe syfer van vee-eenhede
het. In die noordoostelike Vrystaat val die distrikte Frankfort, Lindley,
Reitz, Senekal, Ficksburg, Ladybrand in ons hoogste klas op kaart 1 sowel
as op kaart 2. In Reitz, by., is 39 uit elke 100 morge bewerkte grond, terwyl
sy draagkrag byna 40 grootvee-eenhede per 100 morge is.

Hierdie twee kaarte, veral gelees in verband met die kaart (No. 3) en
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beskrywing in die artikel oor die Boerderystreke in die Unie, wat hierop
volg, kan belangrike praktiese leiding gee aan die man wat in die een of ander
deel van die Unie 'n boerdery wil begin.

Van die 6,199,262 morge grond wat in 1930 op plase van blanker onder
bewerking was, is net 410,000 morge, of een-vyftiende deel besproei. Hieruit

volg dus dat veral saaiery oorwegend van die natuurlike
Die	 vogtigheid (d.w.s. die reenval) afhanklik is.
Produksie	 In Tabel IV word aangetoon vir watter produkte die bewerkte
op
Bewerkte	 grond hoofsaaklik gebruik is. Graangewasse (waarvan mielies
Gronde.	 ver die belangrikste was) het naby drie-vierdes van die be-

werkte grond in beslag geneem. Maar dit moet onthou word
dat die intensiewer produksievorme (soon vrugte- en groenteteelt) per
morg veel hoer opbrengste lewer.

Tabel IV.—Gebruik van die Bewerkte Grond op Plase van Blankes.
(Landbousensus 1930.)

Morge.

Persentasie
van die

bewerkte
grond.

Stoppel- en braakland 	 712,719 1.5
Mielies    3,022,279 48.7
Koring   544,064 8.8
Hawer 	 479,994 7.7
Looibasbome 237,051 3.8
Suikerriet 	 146,427 2.4
Vrugtebome (pynappels en piesangs ingeslote) 	 136,849 2.2
Tefgras    135,287 2.2
Lusern 	 93,455 1.5
Boontjies 	 51,143 0.8
Aartappels 	 40,968 0.7
Wingerd 	 35,436 0.6
Katoen 	 16,978 0.3
Grondboontjies 	 13,831 0.2
Aangeplante weigrasse. 	 13,725 0.2
Tabak (Virginia en Turkse).. 	 10,441 0.2

Ander gewasse (waaronder rog, gars, kaffer-
koring,	 ens.) 	 508,615 8.2

----
100.06,199,262

Relatiewe waarde van Markprodukte.

Vandag produseer boere in hoe mate vir verkoop, en die geldinkome
is vir hulle van groot betekenis. Dit is dus van belang om te probeer vasstel
in watter rangorde die vernaamste produkte van ons landbou tot mekaar
staan volgens die geldwaarde (groothandelpryse) van die hoeveelheid van
elk wat verkoop is. Die berekening wat hier volg, is gebaseer op 'n normale
jaarlikse produksie, teen 'n gemiddelde prys in 1935. Pryse skommel egter
bale, en dit is nie moontlik om te bepaal watter deel die hoer of die laer
prys ontvang het nie. Die berekening is so versigtig en sorgvuldig moontlik
gemaak, maar uitdruklik moet daarop gewys word dat hierdie lys alleen
probeer aandui die waardeverhouding tot mekaar van die genoemde produkte
en slegs vir die deel wat deur boere verkoop is. Dit wil nie 'n gesaghebbende
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absolute waardebepaling vir enige afsonderlike produk weer nie. Ook moet
onthou word dat terwyl, byv., alle wol of suikerriet verkoop word, die boere
self groot hoeveelhede van graan, vleis, suiwelprodukte, ens., op die plaas
verbruik, en dat dus die totale waarde van sulke produkte hoer is as wat
hier aangegee is.

Met hierdie voorbehoud word Tabel V gegee.

Tabel V.—Geskatte Waarde van die Gemiddelde hoeveelheid van sekere Land-
bouprodukte wat Jaarliks op die mark kom.

(Gemiddelde Groothandelprys, 1935.)

Wol   8,800,000
Vleis 	 5,700,000
Alle vrugte (druiwe ingeslote) 	 5,000,000
Mielies 	 4,400,000
Koring 	 3,690,000
Suikerriet 	 2,500,000
Botter en kaas 	 1,640,000
Eiers en	 pluimvee. 	 1,470,000
Huide en velle. 	 770,000
Wyn, brandewyn, druiwesap, ens. 	 760,000
Wattelbas. 560,000
Tabak 	 410,000
Bokhaar 	 250,000

Die Boerelewe.

Die boerelewe verskil daarin van die meeste ander beroepe, dat dit
feitlik altyd in 'n groter of kleiner mate ook regstreeks voorsien in bale van
die huisgesin se behoeftes. Selfs vandag, waar voortbrenging vir die mark
so belangrik geword het, lewer die boerdery self aan die meeste Suid-
Afrikaanse boere nog hul vleis, melk, eiers, vrugte, groente. Hoe belang-
riker hierdie selfversorging is, hoe minder word die boeregesin se lewe
beInvloed deur 'n slegte mark of lae pryse ; want vir hul voeding en gesond-
heid behou vleis of botter dieselfde waarde—of die markprys op die oomblik
nou een sjielling is of 'n trippens. Verder bied 'n plaas in die reel vry water,
vry brandstof en 'n vry huis—alles dinge waarvoor die stedelike werker
in die reel moet betaal, maar die waarde waarvan deur boere dikwels nie
bereken word nie. Nie verniet is die boerestand orals ook bekend weens
sy groot vryheidsliefde nie. Trouens, min mense geniet vandag die self-
standigheid van die boer wat bags op is sy eie grond.

Terwyl by ons 'n koopmansagtige en spekulatiewe uitkyk in die nuwere
tyd taamlik veld gewen het, en selfs die liefde vir die boerdery, vir die diere
en die grond begin verdring het, sien ons in baie Europese lande 'n nuwe
agting vir die boer as boer herlewe. Egte boerelewe en boeresedes, selfs
huislike boerekuns en eie kleredrag kom in baie lande van hoe beskawing
weer tot eer ; so byv. in Italie, Swede, Holland, Skotland, Duitsland, Switser-
land.

As die groot kaptialistiese boer, met die uitkyk en lewe van die dorpenaar,
die enigste verteenwoordiger van die landbou moet bly, dan sal die gesonde
invloed van die boerestand en boereverstandigheid op ons volkslewe steeds
meer verdwyn. Maar vandag is daar al 'n ander ontwikkeling aan die gang.
In streke met betroubaarder klimaat waar 'n flukse boer, wat sy vak ken, op
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kleinerige grond 'n fatsoenlike bestaan kan maak, en ook op die nedersettings
van die staat, wat at meer word, ontstaan daar 'n groep mense wat juis deur
die vashou aan 'n boeretradisie vir die land van waarde sal wees. Hierdie
groep verdien besonderlik in hierdie tyd die grootste belangstelling van die
nasie.

Veral is dit to hope dat onder hulle 'n liefde en agting vir die grond sal
groei, wat vandag effens seldsaam is. In die belang van ons nageslag is so'n
respek vir die grond van die grootste betekenis. Dit is noodsaaklik dat
aan spekulatiewe roofbou, aan uitputting van die grond en verslegting van
die veld 'n einde moet kom. Sy wa en gereedskap, sy vee, sy borne—as
die boer dit sleg wil behandel, is dit op ou end sy eie saak. Maar as by die
grond, waarop ons verre nageslag nog sal moet lewe, sleg behandel, dan is
dit 'n sonde teen die nasie self. Juis aan die boere is die sorg vir die grootste
deel van die vaderlandse grond—en die verstandige benuttiging daarvan-
soos 'n kosbare pand toevertrou.

Boerderystreke in die Unie.
Op Kaart No. 3 is die Unie ingedeel volgens landboustreke, d.w.s

streke waarin die natuurlike toestande en die aard van boerdery in hoof-
trekke min of meer dieselfde is. Die indeling is gemaak hoofsaaklik volgens
die uitstaande eienskappe. Binne elke streek sal daar wel afwykings gevind
word, en sal soms sells taamlike verskille voorkom, maar wanneer so'n
streek as 'n geheel beskou word, dan kan gese word dat daar deurgaans
min of meer dieselfde stelsel van boerdery gevolg word ten opsigte van die
soorte gewasse wat geproduseer word en die soorte vee wat aangehou
word, vergeleke by ander streke.

Waar 'n streep op die kaart twee streke van mekaar skei, spreek dit
vanself dat dit alleen 'n effens willekeurige skeiding is en dat die oorgang
van die een stelsel na die ander in die meeste gevalle geleidelik is.

Hierdie indeling is gemaak op grond van 'n ontleding van die gegewens
versamel deur die Landbousensus en ook op grond van die persoonlike
kennis wat amptenare van die land het.

Eienskappe van elke steeek.

Die eienskappe van elke streek word hier kortliks aangedui :

Streek I is die oudste graanproduserende gebied in die Unie. Koring
is die belangrikse gewas wat verbou word. Hawer en hawerhooi, gars, en
rog word ook gewen, maar op 'n kleiner skaal en hoofsaaklik vir voer op
die plase.

Wolskape is die vernaamste veesoort wat hier aangehou word. Weiding
is egter die beperkende faktor. 'n Begin word reeds gemaak met die pro-
duksie van vetlammers.

Suiwel is taamlik belangrik in sekere dele van die streek, veral in die
nabyheid van Kaapstad en in die sanderige streke rondom Darling en Hope-
field. Varke en hoenders is ook van taamlike betekenis.

Streek II.—Die eienskappe van hierdie streek slaan baie ooreen met die
van Streek I. Vroeer was dit byna uitsluitlik 'n skaapdeel, maar as gevolg
van verbeterde spoorwegverbindings is koring vandag die belangrikste
landbouproduk, met wolskape as die belangrikste veesoort.

Streek III is die belangrikste wynbou- en somervrugte-streek in die
Unie: Die soorte vrugte wat veral produseer word, is druiwe, pere,
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perskes, appelkose, pruime, appels. In dele word ook klein hoeveelhede
sitrusvrugte geproduseer, terwyl turkse tabak taamlik belangrik is in die
distrikte Stellenbosch, Somerset-Wes, Paarl en Tulbagh. Hierdie streek
produseer ook heelwat groente, veral in die omgewing van Kaapstad. In
dele is suiwel belangrik, terwyl pluimvee en varke ook op kommersiele
skaal aangehou word. In hierdie streek het ons oor die algemeen die
intensiefste boerderystelsels van die Unie.

Streek IV.—Boerdery onder besproeiing is veral belangrik in hierdie
streek, gevolglik word 'n groot verskeidenheid van produkte geproduseer,
waarvan die belangrikheid afwissel van plek tot plek. Die volgende is die
belangrikste produkte : lusern, koring, virginia-tabak, somervrugte, suiwel-
produkte, kleinvee (veral wolskepe en bokke) en volstruisvere.

Streek V.—Angorabokke is die vernaamste lewende-hawe wat hier
aangehou word ; daarna is wolskape en nie-wolskape omtrent ewe belangrik.
In die suide van die streek kom ook ander vorms van boerdery voor. So is,
byvoorbeeld, die Langkloof in die Uniondale-distrik, een van die beeste
somervrugte-streke in die Unie, veral vir appels. Rondom Hankey en
Patentie, in die Humansdorp-distrik, is sitrusvrugte weer belangrik, en
daarnaas tabak langs die Gamtoosrivier.

In die Sondagsrivier-vallei weer, tussen Addo en Kirkwood, is sitrus
bale belangrik, en rondom Kirkwood ook lusern.

In die suidelike helfte van die Humansdorp distrik word 'n baie gemengde
stelsel van boerdery aangetref en is wolskape veral van betekenis.

Streek VI.—In hierdie streek word feitlik uitsluitlik verskillende vorms
van veeboerdery aangetref. Beeste speel 'n baie belangrike rol, en dit vir
vleis sowel as suiwelprodukte. Wolskape is ook baie belangrik, terwyl
klein hoeveelhede mielies geproduseer word waar dit moontlik is. In
distrik Alexandria word feitlik die hele Unie se benodigdhede aan tjiekorie
geproduseer, terwyl rondom Port Elizabeth en Oos-Londen suiwel, pluimvee,
en groente van belang is. Langs die Kat- en Sondagsriviere word uitstekende
sitrusvrugte geproduseer en pynappels rondom Bathurst.

Streek VII sluit in feitlik die hele Temlioeland en die Transkei, wat hoof-
saaklik deur naturelle bewoon word. Wolskape is die belangrikste lewende-
hawe, daarna beeste van 'n taamlike swak kwaliteit, en ook heelwat bokke.
Mielies word taamlik algemeen verbou, maar nog op baie primitiewe wyse.

Streek VIII sluit in die hele Pondoland en ook 'n paar distrikte van
Grikwaland-Oos, en word hoofsaaklik deur naturelle bewoon. Beeste en
kleinvee (wolskape en bokke) is feitlik die enigste bron van inkomste.
Akkerbou is baie onbelangrik.

Streek IX, nl. die kus-distrikte van Natal, is byna uitsluitlik onder suiker-
riet. Rondom Durban word heelwat groente geproduseer, terwyl sub-
tropiese vrugte en sitrus ook op 'n taamlike skaal gekweek word. Pluimvee
is op plekke van belang, veral in die omgewing van Port Shepstone.

Streek X.—Wes van die suikerriet-strook en parallel daarmee le die
wattelbasstrook, hoer bo die seevlak. Heelwat beeste word ook aangehou,
terwyl in dele suiwel ook 'n rol speel. Mielies word op 'n taamlike skaal
verbou, beide vir gebruik op die place en vir verkoop. In sommige dele
word ook heelwat wolskape aangehou.

Streek XI sluit in die grootste gedeelte van Natal en Grikwaland-Oos
en ook 'n deeltjie van suid-oostelike Transvaal. Beeste is die belangrikste
lewende-hawe. In dele is vleisbeeste die belangrikste, terwyl suiwelboerdery
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in ander dele weer byna oorwegend is. Veral in die noordelike distrikte
is wolskape weer bale belangrik. Mielies is die vernaamste gewas, terwyl
in die distrik Weenen sitrus veral van belang is, en tabak in distrik Piet
Retief. Heelwat wattelbas word nog produseer in dele van distrikte
Vryheid, Paulpietersburg, Piet Retief, Ixopo en ook sekere dele van Grikwa-
land-Oos.

Streek XII sluit in die grootste gedeelte van Zoeloeland, en word hoof-
saaklik bewoon deur naturelle. Beeste is die vernaamste bron van bestaan.

Streek XIII le teen die westelike grens van Swaziland, en het 'n besonder
koue klimaat en is derhalwe meer geskik vir vee- as vir saaiboerdery.
Wolskape aard besonder goed, terwyl beeste ook baie belangrik is. Mielies
word wel verbou, maar nie tot so'n mate as verder wes nie.

Streek XIV.—Die hele laeveld van Transvaal val min of meer binne
hierdie streek. Met die oorwegend lae reenval en warm klimaat is die
produksie van gewasse feitlik onmoontlik, behalwe waar dit besproei kan
word. Vleisbeeste is feitlik ook die enigste veesoort wat aangetref word,
met klein uitsonderings hier en daar, waar suiwelprodukte geproduseer
word of basterskape aangehou word. Sub-tropiese vrugte, sitrus en groente
is egter belangrik rondom Tzaneen en Zoekmekaar in noordelike Transvaal,
en ook rondom Nelspruit, Witrivier, Hektorspruit en Barberton in noord-
oostelike Transvaal. In distrikte Barberton en Nelspruit word heelwat
tabak geproduseer.

Streek XV.—Die hele streek val min of meer binne die Transvaalse
middelveld, waar die klimaat warm is in die somer en gematig in die winter.
'n Groot verskeidenheid van produkte kan dus verbou word, wat ook
verder moontlik gemaak word deur 'n aantal groot besproeiingsdamme.
Vleisbeeste is die vernaamste lewende hawe wat aangehou word, alhoewel
suiwelboerdery ook belangrik is, veral in die omgewing van Pretoria. Die
vernaamste gewasse wat verbou word, is mielies, koring, tabak en grond-
boontjies, terwyl in dele ook heelwat somervrugte en groentes geproduseer
word. Koring word alleen gewen waar besproeiing moontlik is. Bale
tabak word onder besproeiing geproduseer, hoofsaaklik in distrikte Brits,
Rustenburg, Marico en Waterberg, en dit word ook sonder besproeiing
geproduseer in dele van Potgietersrust-distrik. Grondboontjies word
hoofsaaklik geproduseer in Waterberg, Potgietersrust en Pietersburg.
'n Smal strepie op die oostelike grens van die Pietersburg-distrik is baie
geskik vir aartappels en appels weens die hoe ligging. Sitrus is van belang
in Rustenburg en naby Zebpdiela en Naboomspruit.

Streek XVI kan beskryf word as die belangrikste mieliestreek van die
Unie, en mielies is dan ook die vernaamste gewas wat geplant word. Alhoewel
aartappels op klein skaal oral in hierdie streek verbou word, word dit op
groot skaal verbou in die distrik Bethal, terwyl in dele ook heelwat tef
gewen word. Vleisbeeste is die vernaamste lewende-hawe, alhoewel
suiwelboerdery baie belangrik is in dele soos Springs, Heidelberg, Standerton,
ens. Wolskape vorm ook 'n aansienlike bron van inkomste.

Streek XVII.—Daar is nie veel verskil tussen hierdie streek en die vorige
een nie, behalwe dat die reenval in hierdie streek heelwat laer en meer
ongereeld is ; gevolglik is mielies minder belangrik. In goeie reenjare
word egter uitstekende oeste gewen. Rondom Potchefstroom word ook
heelwat koring en lusern onder besproeiing gewen. Vleisbeeste is hier
die vernaamste veesoort, en dan wolskape. In die nabyheid van Johannesburg
is suiwelboerdery belangrik.
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Streek XVIII.—Die reenval in hierdie streek is nog weer laer as in die
vorige, gevolglik word hier byna geen mielies of enige ander gewas geprodu-
seer nie, en lewende hawe is die vernaamste bron van bestaan. Vleisbeeste
aard hier die beste. In die noordelike gedeelte word meesal nie-wolskape
aangetref, terwyl wolskape weer oorwegend is in die suidelike gedeelte.

Streek XIX.—In hierdie gedeelte van die Oranje-Vrystaat is dit moontlik
om 'n bale gemengde stelsel van boerdery to volg. Die klimaat is betreklik
koel en die reenval taamlik hoog. Beeste is die vernaamste veesoort in
sommige dele vir vleis en in ander weer vir suiwel. Heelwat wolskape
word ook aangehou. Mielies was altyd die vernaamste gewas, maar vanaf
ongeveer 1930 het die produksie van koring geweldig toegeneem. Heelwat
aartappeis word geproduseer in die omgewing van Tweespruit, Westminster
en Marseilles, en ook somervrugte in distrik Ficksburg.

Streek XX is besonder geskik vir wolskape, maar heelwat beeste word
ook aangehou, veral in die oostelike gedeelte waar die reenval taamlik hoog
is. Heelwat inkomste word verkry uit die verkoop van suiwelprodukte.
Die produksie van koring het sterk toegeneem, terwyl mielies ook geprodu-
seer word, meesal vir plaaslike gebruilc.

Streek XXI.—Wolskape is oorwegend in hierdie streek en aard besonder
goed. Die geaardheid van die weiding maak egter dat die streek nie besonder
geskik is vir grootvee nie, en die lae reenval maak die produksie van gewasse
byna onmoontlik, behalwe bietjie voergewasse. Onder besproeiingsdamme
en langs riviere word egter heelwat koring en lusern geproduseer, veral
in Graaff-Reinet, Middelburg en Cradock.

Streek XXII.—In hierdie streek is die reenval nog laer as in die vorige een.
Dit is oorwegend 'n skaapdeel, met die verskil dat hier meer nie-wolskape
aangetref word as in Streek XXI. Die streep wat die twee streke skei,
is min of meer denkbeeldig omdat dit nerens definitief gese kan word dat
van 'n bepaalde plek of meer wolskape aangehou word nie. Die oorgang
is bale geleidelik. Langs die Oranjerivier word talryke boerderye onder
besproeiing aangetref, waar somervrugte, lusern en koring geproduseer
word, en ook langs die Sak- en Olifantsrivier word in goeie jare heelwat
graan geproduseer.

Algemeen.

Rondom die groot stede en dorpe in die Unie, en veral in die omgewing
van Johannesburg, word 'n intensiewer vorm van boerdery aangetref, sons
byv. met suiwel, vrugte, groente, pluimvee, ens. Die ontstaan van goeie
marke maak die produksie van suike produkte betaalbaar in dele wat anders
nie besonder geskik daarvoor geag sou word nie.

Sekere soorte lewende-hawe, soon byv. koeie en pluimvee, word ook
in alle dele van die land aangetref, omdat dit op intensiewe skaal en op klein
stukkies grond aangehou kan word, en produkte lewer wat vir daagiikse
gebruik nodig is.

Die Waardering van Grond.
Alhoewel die koop van 'n plaas seker een van die gewigtigste stappe

is wat 'n boer kan onderneem, is daar min boere wat ten voile besef watter
faktore alma) 'n rol speel by die vasstelling van die waarde van grond. Oor
die algemeen kan dit gese word dat 'n gemeenskap of 'n omgewmg, deur
vraag en aanbod, die peil van grondwaardes bepaal, en daarom laat waardeer-
ders hulle gewoonlik lei in hul waardasie van plase deur die pryse wat vir
grond in die omgewing behaal is.
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Tog behoort dit besef te word dat daar 'n bale ingewikkelde stel faktore
en omstandighede is wat invloed het op die waarde van grond. Gewoonlik
besef die indiwidu iets daarvan as daar skielik veranderinge in die pryse
van landbouprodukte plaasvind of as hy grond wil koop in 'n omgewing waar-
mee hy onbekend is.

Die hooffaktore wat 'n rol speel in die bepaling van grondwaarde, en
waaraan die man wat wil koop sowel as die waardeerder van plase aandag
behoort te wy, kan kortliks, as volg saamgevat word.

Die belangrikste faktor om te bepaal, is die netto-inkomste wat redelik
een jaar met die ander uit die plaas verwag kan word. Dit is natuurlik 'n

Netto 
bale moeilike vraag, maar vir sy eie beskerming behoort die

Inkomste. man wat wil koop 'n skatting hiervan te maak. Dit beteken
dat hy sorgvuldig sal moet ingaan op sulke sake soos-

(1) Die opbrings per morg wat gemiddeld van die vernaamste oeste
verkry kan word (met inagneming van risiko's, soos hael, droogtes en plae) ;

(2) Drakrag van die veld, d.w.s. hoeveel groot- en kleinvee per 100
morge op die welding aangehou kan word.

(3) Hoeveel vee gemiddeld jaarliks verkoop sal kan word, d.w.s. behalwe
die draagkrag van die plaas, moet 'n skatting gemaak word van die moontlike
veeverliese weens siekte, ens. ; in sekere ongesonde dele van die land,
of waar daar giftige plante is, is dit 'n bale belangrike faktor, soos honderde
boere al tot hul Iced moes ontdek.

(4) Die koste-kant, soos by. die beskikbaarheid en koste van arbeid,
koste van masjinerie en gereedskap, koste in verband met vee (insluitende
rente op die kapitaal verteenwoordig in hulle), die afstand van 'n spoorweg
of 'n buspad, en oor die algemeen die koste om die produkte van die plaas
op die mark te kry :

(5) 'n Raming van die waarskynlike loop van pryse van die hoofprodukte
wat die plaas opbring, wat miskien nog die moeilikste taak is. Hoe moeilik
dit ook al is, moet tog 'n poging aangewend word om 'n skatting hiervan te
maak, want dit sal die boer help om die graad van onsekerheid van die
faktore te besef waarmee hy te doen het as hy grond koop. As mielies
byv, 10s. per sak is, die jaar wat die boer wil grond koop ('n mielieplaas),
dan moet hy homself die vraag stel of dit redelik is, met die ondervinding
van die verlede, om te verwag dat mieliepryse in die omtrek van 10s. per
sak sal bly. So ook met wol : As dit 1s. per pond is, meet hy homself teyrede
stel dat dit billik is om aan te neem dat die prys daarlangs sal bly. Alleen
deur dit te doen, sal die boer die strik vermy om gedurende tye van goeie
pryse te hoog te bepaal vir grond. Gedurende voorspoedige tye is die opti-
misme hoog en die verwagting altyd dat pryse goed sal bly en moontlik
nog hoer sal gaan. Hiervoor moet die boer ook speling laat in sy berekenings.

Deur sorgvuldig in te gaan op punte (1), (2), (3), (4) en (5), en daaruit
'n balans te tref, kan die koper op 'n syfer kom wat hy kan aanneem as
verteenwoordigend van die verwagte jaarlikse normale netto-inkomste van die
plaas wat hy wil koop. Hierdie syfer verteenwoordig die gemiddelde in-
komste nadat vir al die koste voorsiening gemaak is, behalwe vir rente op
vasgoed-kapitaal en vir geld wat die boer en sy gesin nodig het om van te
lewe. Soos gene, is dit moeilik vir 'n boer om op 'n beraming van hierdie
netto inkomste van 'n plaas te kom, maar dit is van die allergrootste belang
dat elke koper (en verkoper) dit moet doen, want soos aangetoon sal
word, is die netto inkomste die eerste wat nodig is om 'n gesonde skatting
van die waarde van 'n plaas te maak.
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Voordat aangetoon word hoe om hierdie inkomste te kapitaliseer, moet
eers aan 'n paar ander punte aandag gewy word.

Die koper moet die gesondheid en sosiale omgewing van die plaas in
aanmerking neem. Byvoorbeeld, as dit in 'n baie warm en ongesonde deel

van die land is, moet hy onthou dat hy waarskynlik ekstra
Leavens- uitgawes sal he om sy gesin op sekere tye weg te stuur, of sy
standaard
van die kinders sal gereeld na afgelee skole moet gaan. Aan die ander
Gesin. kant, as die plaas in 'n gesonde streek en naby skole is, sal

die uitgawes soveel minder wees. Die koper moet bereken
hoeveel geld hy uit die plaas kan kry om te betaal vir die dinge wat hy nie
self direk kan verskaf nie. Hierdie bedrag sal van baie omstandighede
afhang, soos die lokaliteit, die lewensstandaard van die koper en sy gesin,
en van die ander bronne van inkomste wat die koper besit. Hierdie bedrag
moet van die verwagte netto inkomste uit die boerdery afgetrek word.

Om 'n inkomste te kapitaliseer, is dit nodig om 'n rentekoers te gebruik.
Deur rentekoers word verstaan die rente wat mense gewillig is om te betaal

Die 
of te ontvang vir die gebruik van kapitaal (goedere of geld).

Rentekoers. As byv. gese word dat die rentekoers 5 persent is, beteken
dit in werklikheid dat mense gereed is om £5 per jaar te betaal

vir die gebruik van 'n som geld of kapitaal wat £100 verteenwoordig, of
andersonn, as kapitaal 'n gereelde inkomste van £5 per jaar gee, dan is hierdie
kapitaal £100 werd.

Wat is die rentekoers wat 'n koper moet gebruik as hy die geskatte
jaarlikse netto inkomste van die plaas, wat hy wil koop, wil kapitaliseer,
d.w.s. sien wat hy daarvoor kan betaal ? Dit moet elke koper vir honnself
besluit, want dit sal afwissel van boer tot boer. Daar is byv die man wat die
hele nodige koopsom kontant besit, wat die rentekoers sal neem waarteen
hy sy geld veilig kan uitleen. Daar is die man wat meer as die helfte van
die nodige geld moet leen teen miskien 6 persent rente op 'n verband.
In so 'n geval kan die gemiddelde rentekoers geneem word van die koers
wat die boer sal kry (veilig bele) en die wat hy sal moet betaal. Dan is daar
die boer wat liewer sy geld in grond bele as om dit uit te leen. Hy sal moontlik
tevrede wees met 'n laer rentekoers as die waarvoor geld op eerste verband
uitgeleen kan word. Sodat elke persoon wat wil koop of verkoop moet
besluit wat 'n billike rentekoers is om te dien as basis vir die kapitalisering
van 'n plaas se inkomste.

Uit wat hierbo gese is, blyk dat om 'n plaas behoorlik te waardeer,
dit nodig is om 'n beraming te he van die volgende :-

(a) die verwagte jaarlikse normale netto inkomste van die
Kapitali-	 plaas ;
seri ng.

(b) die bedrag wat jaarliks uit die boerdery moet kom vir
die onderhoud van die boer se gesin, en wat van (a) afgetrek
word voor kapitalisering, en

(c) die rentekoers om die inkomste te kapitaliseer.

Die proses van kapitalisering kan die beste verduidelik word deur 'n
voorbeeld : Veronderstel (a) is £1,000 ; (b) £400 ; en (c) 5 persent per
jaar, dan is die bedrag wat gekapitaliseer kan word die verskil tussen (a)
en (b), naamlik, £600. Hierdie £600 is 'n jaarlikse verwagte inkomste-
skoon na al die uitgawes en koste afgetrek is en in die gewone lewenskoste
van die plaasgesin voorsien is, Hoeveel kapitaal is nodig om so'n gereelde
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inkomste te gee ? Die antwoord is 'n bloot rekenkundige berekening,
n1.—

vir 'n inkomste van £5 is nodig 'n kapitaal van £100.

dus vir 'n inkomste van £600 is nodig 'n kapitaal van 
£100

 X
 600

5—
1

d.w.s. £12,000.

'n Plaas met 'n vaste jaarlikse inkomste van £600 teen 'n rentekoers
van 5 percent kan dus gewaardeer word vir £12,000.

Daar is gewoonlik egter nog bykomende faktore wat ook in aanmerking
geneem moet word voordat tot 'n finale waardering geraak kan word. Maar

Ander	
dit behoort op hierdie stadium duidelik te wees dat die

Faktore.	 tipe van waardering hierbo uiteengesit eers gemaak moet
word voordat toegegee word vir bykomende oorwegings,

soos byv.—

(i) Verbeterings.—Wat dit sal kos om die verbeterings te repareer,
verander of verbeter of, selfs nuwe verbeterings aan te bring, voordat die
plaas in 'n toestand sal wees soos deur die koper verlang, en waarvoor
toegelaat was toe die beraming van die verwagte inkomste daaruit gemaak
is. Volgens hierdie stelsel van waardering word daar nie 'n afsonderlike
waarde op die boerderyverbeterings geplaas nie. Die waardering is op die
basis van die inkomste wat uit die plaas as geheel (met verbeterings en die
nodige uitrusting, soos vee, ens.) gemaak kan word.

(ii) Erosie en Bosse.—Daar moet ook toegegee word vir gevaarlike slote
wat later Of koste gaan veroorsaak of die verdienvermoe van die plaas ver-
minder. Aan die ander kant moet weer 'n krediettoelating gemaak word
vir borne en bosse waaruit later miskien 'n direkte inkomste verkry kan word.

(iii) Woonhuis.—Die koper kan in aanmerking neem hoeveel hy bereid
sou wees om meer te betaal vir 'n plaas as wat dit werklik op die basis van
sy inkomste werd is, omdat daar op die plaas 'n besonder gerieflike woon-
huis en buitegeboue is.

(iv) Algemeen.—Toelating kan ook gemaak word vir aantreklikhede
van die sosiale omgewing en klimaat, of omgekeerd ; algemene risiko's
soos Ooskuskoors, nagana, veldbrande, oorstromings, ens. ; en aan die
ander kant toekomstige moontlikhede soos die ontdekking van minerale,
opening van 'n nuwe spoorweg, groeiende stad in die nabyheid, ens.

Die belangrikste gevolgtrekking wat gemaak kan word uit bostaande
uiteensetting van faktore wat die waarde van grond bepaal, is dat daar nie

Gevolg-

soiets as 'n vaste of 'n absolute waarde van 'n stuk grond

trekkings.	 kan wees nie—nie eens op dieselfde dag nie. Dit is baie
belangrik en word dikwels uit die oog verloor.

Om dit beter duidelik te maak, laat ons die geval neem waar drie kopers
A, B en C dieselfde plaas wil koop, en veronderstel dat elkeen op dieselfde
beraming gekom het vir die verwagte netto-inkomste daarvan, nI. £500
per jaar, volgens die metode uiteengesit.

A is 'n gemiddelde boer met 'n redelike standaard van lewe, en reken
hy het £300 per par nodig vir sy persoonlike en gesinsuitgawes voordat
hy die balans van £200 kan kapitaliseer. B is 'n kleinboertjie met 'n laer
standaard van lewe as A, en reken hy kan goed uitkom met £200 per jaar
en kan dus £300 kapitaliseer. C is 'n koper met 'n ander bron van inkomste,
en alhoewel hy 'n hoe standaard van lewe het, sal hy tevrede wees met
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£200 inkomste per jaar afgesien van die rente op sy belegging, want hierdie
inkomste word aangevul uit ander bronne. Dit sal byv. die geval wees met
'n boer wat ander plase besit, 'n onderwyser, 'n prokureur of 'n winkelier.

A en B reken albei hul rentekoers teen 5 persent, want 'n groot deel
van die nodige geld moet geleen word. C reken sy rentekoers vir kapitali-
sering teen 4 persent, want al die geld nodig vir die koop is sy eie en, so
redeneer hy, hy bele liewer dit in sy eie grond teen 4 persent as om dit uit
te leen teen 5 of selfs 6 persent.

Dit word dus gevind dat A, B en C se waarderings vir dieselfde plaas
op dieselfde tyd as volg sal wees

Skatting van jaarlikse verwagte netto inkomste uit die

Koper
A.

Koper
B.

Koper
C.

plaas. 	 £500 £500 £500
Minus deel nodig vir persoonlike en gesinsuitgawes 	 300 200 200

Balans kapitaliseerbaar 	 £200 £300 £300
Rentekoers gebruik vir kapitalisering 	 5% 5% 4%

Waardasie van plaas 	  £4,000	 £6,000	 £7,500

Hieruit word gesien watter belangrike invloed die standaard van lewe
en die rentekoers op kapitaal kan uitoefen op die waarde van grond ; dieselfde
plaas met dieselfde skatting van die netto inkomste wat daaruit gemaak
kan word, kan deur drie kopers onderskeidelik gewaardeer word vir £4,000,
vir £6,000 of vir £7,500 na gelang van hul omstandighede betreffende hierdie
twee faktore.

Dit behoort verder duidelik te wees dat indien A of B horn sou wil
verstout om op die dag van die veiling die prys hoer op te jaag as sy eie
waardasie, hy 'n verskriklike risiko op horn neem, want hy sal op die plaas
kan bly alleen deur sy en sy gesin se lewensstandaard te verlaag, of anders
in die hoop dat hy eendag geld teen 'n laer rentekoers sal kan leen, of dat
die pryse van plaasprodukte aansienlik sal styg. Dit bewys hoe belangrik
dit is dat elke boer, wat grond will koop, sy eie waardasie daarvan moet
maak op die basis van 'n redelike skatting van die Verwagte jaarlikse netto
inkomste wat uit die plaas te make is en dat hy horn nie moet laat wegsleep
deur die opbiedings van ander kopers nie, soos so dikwels die geval is.

'n Koper behoort ook in aanmerking te neem dat indien hy graag sou
wil sien dat hy of sy kinders die plaas eendag verband-vry sal besit, ook
voorsiening gemaak moet word vir afbetalings op die kapitaal.

Die Boer as Bedryfsleier.
As bedryfffeier van sy boerdery, het die boer in ons dae 'n dubbele

taak : hy organiseer en bestuur nie alleen die eintlike boerderywerksaannhede
nie, maar hy moet ook met ekonomiese oorleg die werksaamhede so lei
dat hulle die grootste moontlike voordele oplewer—nie net vir een jaar
nie, maar aanhoudend.

„ Ekonomies " werk beteken so te werk dat die grootste moontlike
resultaat behaal word met die kleinste moontlike opoffering aan tyd, geld,
arbeid.

Een van die vernaamste dinge is om alle verkwisting te vermy en selfs
om skade, wat as normaal beskou is, te voorkom ; wat op hierdie manier
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gespaar word, is op die ou end skoon wins, dikwels sonder dat die geld-
koste daardeur meer geword het.

Hieronder word vyf sake aangeroer, wat vir die vooruitstrewende boer
miskien as vanselfsprekend lyk, maar wat gerus oor en oor beklemtoon
mag word, totdat hulle algemeen in ons boerderystelsel erkenning en
toepassing vind, nl. (1) Beramings en skattings, (2) Verdeling van arbeid,
(3) Kennis van plaasmasjinerie, (4) Veesiektes, en (5) Voorsorg vir voer.

Om 'n suksesvolle bedryfsleier te wees, moet die boer altyd beramings
en skattings maak.

'n Boer moenie net so ru-weg op 'n vae manier dink wat sy
(I) Bera- inkomste en koste vir die volgende jaar moontlik gaan wees
mings en

nie. Hy moet sy beramings en skattings versigtig en matigskattings.
maak en met die oog op die gemiddelde en nie die beste nie.

Hy moet bereken wat die gemiddelde kanse vir droogte, vroee ryp, hael,
windskade, diere- en plantesiektes in sy omgewing is. Dan moet hy liewer
daarop reken dat, teen die tyd dat sy oes ingesamel word, pryse waarskynlik
gemiddeld sal wees in plaas van hoog. Die boer moet sy boerdery-uitgawes
reel alleen nadat hy hierdie faktore, wat sy toekomstige inkome kan verlaag:
wel deeglik in aanmerking geneem het.

Vir die werk op die plaas het elke boer gewoonlik tot sy beskikking
sy eie arbeidskrag, sy gehuurde arbeiders, sy masjinerie en gereedskap'

en sy werkvee. Om sy onkoste so laag moontlik te hou en
(2) Verdeling die inkomste so hoog as moontlik op te bring, is dit nodig
van
Arbeid.	 om die ondergeskikte takke van sy boerdery—en waar hy

die keuse het, ook die een of twee hooftakke—so te kies
dat hy die vier soorte werkskragte wat hierbo genoem is deur die jaar so
veel en gereeld moontlik kan gebruik.

Om masjinerie en ander werkskragte ten voile te gebruik gedurende
'n sekere tydperk van die jaar, en ongebruik en leeg te laat le 9p ander
tye, verhoog die onkoste. Gedurende slap tye behoort die yolk en die
vee byv. gebruik te word om yore, slote en drade reg te maak. Die boer
wat 'n trekker het, kan dit gewoonlik meer doeltreffend gebruik deur 'n
meultjie aan te skaf, waarmee hy kan maal vir sy yolk en koeie (se op 'n
reenerige dag, wanneer daar nie buite gewerk kan word nie). Hy moet
verder die ondergeskikte takke van sy boerderybedryf so kies dat daar so
min moontlik 'n botsing voorkom tussen twee takke se werksaamhede.
Om byv. twee gesaaides te kies waarvan die planttyd of die oestyd dieselfde
is, lei dikwels tot Of slegte grondbewerking Of skade by die oes.

Meganiese krag word steeds meer deur boere gebruik, en dit word
dus al hoe meer noodsaaklik dat boere 'n behoorlikekennis van masjinerie

en sy behandeling besit.
(3) Kennis	 Die boer wat met vee-krag werk, kan selfs as 'n paar van sy
van Plaas-

werksdiere siek word of doodgaan, nog aan aan ; maar asgmasjinerie.
daar 'n onderdeel van 'n trekker, 'n voermasjien of 'n oes-

masjien uit orde raak, dan moet die besondere werksaamheid waarmee
die boer besig is, heeltemal stilstaan.

Die veestapel van boere het gedurende die afgelope jare heelwat ver
beter. Diere is teenswoordig waardevoller as vroeer en die belegging

in vee van hoe graad en in teeltvee is veel groter. Die finan-
(4) vee-	 siele verlies, as 'n verbeterde dier doodgaan, is meer as in
siektes.

die geval van die prulbees. Die boer moet horn dus so ver
moontlik vertroud maak met die spesiale veesiektes wat meesal in sy om-
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gewing heers en met die kwale en ongelukke wat maar gewoonlik voorkom.
Hy moet nie alleen die aard en kentekens van die siektes ken nie, maar hy
behoort sover moontlik die nuutste aanbevole teenmiddels en rate te ken.
'n Veearts is nie altyd byderhand nie, en voordat hulp kan opdaag, kan 'n
waardevolle dier dood wees, terwyl dit miskien maar 'n eenvoudige sakie
was om genesing te verkry, het die eienaar maar geweet wat om te doen.

In die vee-dele en in die gemengde vee- en saaidele van ons land behoort
droogtes as normaal beskou te word.	 'n Veeboer behoort onder alle

omstandighede die draagkrag van sy plaas te bereken op nie
(5) Voorsorg meer as die grootste draagkrag in die swakste tyd van die jaar,
vir voer.

en nie volgens die beste tyd van die jaar nie. Dit is egter
nog nie genoeg nie. Dit is net so nodig om sy vee teen droogte te verseker
as om sy motorkar teen ongelukke te verseker, en wel deur gereeld en elke
jaar homself te verseker teen die jaar van buitengewone droogte (wat net
so gewis kom as wat die nag op die dag voig) deur voer te saai. As die boer
in 'n gegewe jaar nie sy voer opgebruik het nie, dan moet hy ook nie die
volgende jaar reken dat by nog voer het en dat die veld miskien mooi is nie.
Hy moet maar weer sy kwota van voer insit, sodat hy na 'n jaar of drie genoeg
het om horn oor 'n groot droogte heen te bring. Die opberging van sy
voer kos niks en die kwaliteit daarvan verminder bale min.

KoOperasie in Suid-Afrika.
KoOperasie in die Unie word beheer deur die Wet op KoOperatiewe

Verenigings, No. 28 van 1922, en die Wysigingswette, Nos. 38/1925, 2/1930,
23/1933 en 33/1934.

Die Ko -

Die Wet maak voorsiening vir die stigting, registrasiere 	 enoperatiewe
Wet.	 beheer van koOperatiewe organisasies van produsente sowel

as van verbruikers, en herroep alle koOperatiewe wette,
wat voor 1922 in die provinsies van die Unie in werking was.

'n Gesonde beginsel in koOperasie is dat die organisasie met die indiwidu
moet begin en dan verder moet opwerk in die groepering van kleinere

organisasies in groter organisasies. 	 Die stigting van ko-
Vorm van
Organisasies. operatiewe organisasies op 'n nasionale basis is me uitgesluit

nie, hoewel die Wet voorsiening maak vir die stigting van :-

(a) Plaaslike of primere liggame, wat bestaan uit indiwiduele produ-
sente of verbruikers en wat, in die geval van landbou-organisasie,
mag wees of verenigings met onbeperkte aanspreeklikheid Of
maatskappye met beperkte aanspreeklikheid, en in die geval van
verbruikers- of handels-organisasies, verenigings met beperkte
aanspreeklikheid.

(b) Sentrale maatskappye, wat uit plaaslike organisasies bestaan en
beperkte aanspreeklikheid het ;

(c) Federate maatskappye, wat bestaan uit sentrale maatskappye (en
onder spesiale omstandighede, ook plaaslike organisasies) en
ook beperkte aanspreeklikheid het.

Die Wet maak voorsiening vir die aanstelling van 'n Registrateur van
KoOperatiewe Verenigings met hoofkwartier in Pretoria. Dit is sy plig

Die Regis-

om, onder die Minister van Landbou en Bosbou, die Wet

trateur. toe te pas, en van horn kan alle inligting verkry word insake
die stigting, registrasie en bestuur van koOperatiewe or-

ganisasies. Gewoonlik stel by regulasies kosteloos op vir voorgestelde
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verenigings, of verskaf wysigings van bestaande regulasies vir voorgestelde
verenigings, of wysigings van bestaande regulasies, en origens is hy altyd
bereid om bestaande koOperatiewe organisasies of stigters van nuwe organi-
sasies te help deur middel van skriftelike advies of persoonlike besoeke.

Die indiening van 'n nuwe gekonsolideerde Wetsontwerp insake
KoOperatiewe Verenigings, wat verskeie wysigings van die bestaande Wet

Nuwe 
sal bevat, is in oorweging. Die belangrikste van hierdie

Wetgewing. wysigings beoog die daarstelling van 'n soort koOperatiewe
organisasie wat in die Wetsontwerp omskryf word as 'n

Spesiale KoOperatiewe Boeremaatskappy met beperkte aanspreeklikheid.
Hierdie nuwe soort maatskappy sal 'n beperkte reg he om handel te drywe
met persone wat nie lede is nie, en ook sal persone wat nie bona fide boere
is nie, toegelaat word om lede te word. Die Wetsontwerp bevat ook be-
palings waardeur seisoenlenings aan koOperatiewe maatskappye met beperkte
aanspreeklikheid makliker toegeken kan word. As hierdie Wetsontwerp
krag van wet kry, sal die verskillende wysigings van die bestaande Wet in
'n artikel in Boerdery in Suid-Afrika behandel en verduidelik word.

Grondbeginsels van KoOperasie.

Die grondbeginsels van 'n koOperatiewe stelsel kan as volg opgesom
word :-

(1) Lidmaatskap is beperk tot produsente. Hulle verbind hulleself
onderling om hul produk gesamentlik te verkoop in plaas van
dit onafhanklik van en in kompetisie met mekaar op die mark te
gooi. Hul eerste belang is die verkoop van hul produk, en iemand
wat nie 'n produsent is nie moet geen seggingskap he in die
administrasie van die besigheid nie.

(2) Die vereniging koop nie die produk nie, want as hy dit sou doen,
sou hy 'n spekulant word en nie van blywende aard wees nie.
Hy tree eenvoudig op as agent van die lid, wat die prys ontvang
wat vir die produk betaal word, min, natuurlik, 'n bydrae tot
die administratiewe onkoste en tot die reserwefonds en, in die
geval van 'n maatskappy wat aandele uitgee, 'n beperkte rente of
diwidend op die opbetaalde aandeelkapitaal.

(3) Die vereniging doen nie besigheid en dryf nie handel ten behoewe
van of vir die voordeel van enige produsent wat nie lid is nie.

(4) Die werksaamhede van die vereniging word deur middel van 'n
beperkte stemreg beheer deur persone en nie deur kapitaal nie.

(5) Die kapitaal van 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid
(d.w.s. 'n liggaam wat aandele uitgee), is nie vasgestel nie, maar
die bedrag daarvan wissel of in verhouding tot die nominale
waarde van die aandele wat van tyd tot tyd onderskryf word—die
kapitaal vermeerder na gelang die lidmaatskap vermeerder.

(6) Die fondse van die organisasie moet, by ontbinding, onder die
lede verdeel word op die basis van die besigheid wat elkeen
daarmee gedoen het gedurende 'n vasgestelde periode vooraf-
gaande aan die datum van ontbinding. In die geval van 'n maat-
skappy met beperkte aanspreeklikheid moet die opbetaalde
aandele-kapitaal egter eers aan lede vergoed word.

Die toepassing van hierdie beginsels is heeltemal eenvoudig ; verder
is koOperasie gewone besigheid, en net coos die gewone besighede vereis
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dit doelmatige bestuur. Dit word dikwels beweer dat boere as 'n reel
nie voldoende handelsondervinding besit om hul eie bemarkingsbesigheid
te dryf nie ; maar dit kan seker nie gese word dat hulle nie 'n goeie besig-
heidsbestuurder aan die hoof van hul organisasie kan plaas nie.

'n Goeie omset moet verseker wees, want dit is noodsaaklik vir die
sukses van 'n ko6peratiewe organisasie dat dit voldoende besigheid sal kan
doen om die aanstelling van 'n bekwame bestuurder te regverdig. Boonop
nog is 'n groot omset noodsaaklik om die koste per eenheid van produkte
laag te kan hou.

Die besigheid van koOperatiewe organisasies is as 'n reel baie gesen-
traliseer. Die verkoops- en aankoopsverrigtinge moet gesentraliseer wees
in 'n hoofkantoor, wat onder 'n doeltreffende bestuur staan of daardie
organisasie nou al gebaseer is op plaaslike verenigings, wat saamgesmelt
is in een sentrale organisasie, of op een groot organisasie met die sentrale
eienaarskap en beheer oor plaaslike depots. Hoe meer gesentraliseer die
koopkrag van die boere is, des te groter sal hul invloed wees op die mark.
As daar een ding is wat ko6peratiewe ondervinding bewys het, dan is dit
dat die hoogste doeltreffendheid nie verwesenlik kan word deur geIsoleerde
plaaslike verenigings wat elk 'n klein handel dryf teen betreklik hoe koste
en met weinig vooruitsig op doelmatige bestuur nie. Sulke werksaamhede
soos die maak van kaas, of die verpakking van vrugte, kan suiwer plaaslik
van aard wees, dog geen groot alomvattende bemarkingsbeleid kan ontwikkel
word nie sonder sentralisasie deur middel van federasie of andersins.

Die kapitaal van ko6peratiewe organisasies word in die eerste plek
verskaf deur lede, of deur 'n lening wat gewaarborg word deur lede. In

Finansieri ng. 
koOperatiewe maatskappye met beperkte aanspreeklikheid
word die aantal aandele, wat lede hou, soms van tyd tot tyd

verander om dit eweredig te hou aan die besigheid wat lede aan die organi-
sasie besorg : herrangskikking word gebaseer op die gemiddelde jaarlikse
bydrae van lede sedert die vorige verandering. As die toename in 'n lid
se besigheid dit regverdig dat hy verdere aandele sal opneem, dan word hy
verplig om dit te onderskryf.

Kapitaal is as 'n reel nodig vir twee doeleindes : aan die een kant is
dit nodig vir vaste belegging in geboue, toerusting en algemene eiendom,
en aan die ander kant is dit nodig as lopende kapitaal en vir betaling van
voorskotte aan lede. Beide klasse kapitaal word gewoonlik verkry -deur
lenings by die Land- en Landboubank, wat spesiale magte besit om lenings
aan koOperatiewe landbouverenigings te maak.

Lenings vir die aanskaf van eiendom word gewoonlik terugbetaalbaar
gemaak aan die Bank in paaiemente oor 'n tydperk van nie meer as 10 jaar
nie. Die tweede kias lening word slegs vir een seisoen verskaf in die vorm
van 'n kaskrediet-voorskot, d.w.s. 'n rekening waarteen die vereniging van
tyd tot tyd solank die rekening loop, geld mag trek van en terugbetaal aan
die Bank, mits die totale bedrag verskuldig ter enige tyd die maksimum
bedrag van krediet wat die Bank vasgestel het, nie oorskry nie. Rente word
slegs betaal op die daaglikse balans. Hierdie sogenaamde „ seisoen-lenings "
vir die betaling van voorskotte aan lede, word deur die Landbank-wette
beperk tot 60 persent van die geskatte waarde van die produkte wat werklik
in besit van die vereniging is.

Die koOperatiewe beginseis en die bemarkingsmetodes wat gevolg
word, is geheel-en-al daarvan onafhanklik of die organisasie op die basis
van beperkte aanspreeklikheid of onbeperkte aanspreeklikheid berus,
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maar die sekuriteit wat ten grondslag le van hul finansies word wet deeglik
daardeur beInvloed. Dit behoort dus reeds duidelik te wees dat met die
vaste lening tasbare bates aangeskaf moet word en dat die „ seisoen-lening "
meer as gedek is deur die waarde van die produkte waarvoor dit aangegaan
is. Met ander woorde, die liggaam se bates en die totale waarde van die
produkte, wat gedurende die seisoen van lede ontvang is, is in werklikheid
sekuriteit vir die terugbetailing van die lenings. In die geval van verenigings
met onbeperkte aanspreeklikheid, vertrou die geldskieters egter in die
allereerste plek op die gesamentlike en afsonderlike aanspreeklikheid van
lede ten opsigte van die vereniging se skulde en verpligtinge. Die bank se
gereedheid of andersins om voorskotte aan die vereniging te verskaf, staan
natuurlik in noue verband met die finansiele sterkte van lede ; hulle moet
gesamentlik finansieel sterk genoeg wees om die voorskotte te kan terug-
betaal. In die geval van 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid, is
die sekuriteit vir 'n voorskot, behalwe in die geval van 'n sogenaamde
„ uitvoer-lening ", waar die produk self die vernaamste waarborg lewer,
die volgende

(a) Sessie van die onopbetaalde maar ingeskrewe aandeelkapitaal ;

(b) sessie van die voorwaardelike aanspreeklikheid wat aan die aan-
dele verbonde mag wees ; en

(c) sodanige verdere sekuriteit as wat die bank nodig mag ag.

„ Voorwaardelike aanspreeklikheid " beteken die aanspreeklikheid
wat 'n lid onderneem om, as hy daartoe opgeroep word, 'n vasgestelde
som te betaal bowe en behalwe die nominate waarde van die aandele wat
hy ingeskryf het. Dit is in die aard van 'n bank-garansie, en die lid wat dit
onderneem, kan nie verplig word om enigiets te betaal nie behalwe wanneer
die moontlikheid waarvoor dit ingegaan is 'n werklikheid word. Aandele
met 'n voorwaardelike aanspreeklikheid kan alleen uitgereik word aan lede
wat vrywillig daarin toestem om dit op te neem.

Die Landbank se standpunt is dat koOperateurs, wat beperkte aan-
spreeklikheid verkies, as 'n reel hul eie kapitaal moet verskaf : hulle behoort
die bank se hulp alleen nodig te he vir sodanige tydperk as wat hulle in staat
sal stet om die kapitaal uit die opbringste van die verkoop van hul produkte
by te dra ; dog elke geval word op sy eie meriete behandel.

Om die grootste mate van sukses aan 'n koOperatiewe organisasie te
verseker, is dit wenslik dat die lede gebonde sal wees om at die produkte,

van die soort wat die vereniging hanteer, aan hom af te lewer
Kontrakte	 vir bemarking. Lede staan hul reg om te verkoop af aan hul
van
Lidmaatskap. organisasie, en ontvang daarvoor die voile beheer oor die sake

van die vereniging en die voordeel van samewerking en doel-
matige organisasie in die verkoop van daardie produkte.

Die lidmaatskap-kontrak, wat gebruiklik is onder die Suid-Afrikaanse
stelsel, verskil in hoofsaak nie van die kontrak wat in Amerika so algemeen
gebruik word nie ; dit word alleen op 'n ander manier saamgestel, en op
so 'n manier wat sekere voordele bied. 'n Definitiewe kontrak vorm egter
wet deeglik die basis van elke vereniging se werksaamhede, net soos in die
geval van ander lande. In die geval van bemarkingsorganisasies is dit in
werklikheid 'n ooreenkoms tussen lede dat hulle hul bemarking gesamentlik
sal uitvoer in plaas van in kompetisie met mekaar. Hierdie ooreenkoms
word gevind in die kontrak van lidmaatskap waardeur elke persoon wat
lid word, gebind word deur at die terme van die regulasies van die vereniging
tot sodanige tyd as hy ophou om lid te wees. Daar is bale redes waarom dit
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wenslik is om so'n bindende verpligting op lede toe te pas om hul produkte
vir verkoop aan die organisasie te lewer. Die belangrikste redes hiervan
is die volgende :-

(1) Dit is van groot waarde gedurende die vormingsperiode, aangesien
dit aantoon watter ondersteuning die voorgestelde vereniging kan
verwag.

(2) Dit is noodsaaklik vir die versekering van die stabiliteit van die
organisasie. Sonder daardie verpligting is daar geen versekering
omtrent die ondersteuning wat die organisasie sal kry nie ; maar
met daardie verpligting is die enigste skommelinge in omset die
wat die gevolg is van die jaarlikse skommeling in produksie en dan,
ongelukkig ook, die gevolg van ontrouheid van lede. Waar daardie
verpligting heers, kan die besigheid wat 'n vereniging gedurende
die jaar sal doen, met meer noukeurigheid vooruit bepaal word,
en die bestuur in staat gestel sal wees om vooruit definitiewe
reelings te tref vir opberging, finansiering en administrasiekoste.

(3) Waar die vereniging min of meer weet watter hoeveelheid produkte
gelewer sal word, kan dit kontrakte aangaan omdat dit weet dat
die produk beskikbaar sal wees wat hulle nodig het vir uitvoering
van die kontrakte. Aan die ander kant verkies handelaars om
handelsbetrekkinge aan te knoop met organisasies wat 'n gereelde
voorraad kan waarborg.

(4) Wanneer daar 'n groot surplus verwag word, kan die organisasie
vroegtydig stappe neem vir uitvoer of vir die ontginning van
nuwe marke.

(5 ) Die organisasie word die koste bespaar om soos 'n gewone handels-
huis besigheid te soek, inderdaad hoef die bestuur horn net toe te
le op die bemarking van produkte.

Meer kan oor hierdie saak gese word, maar bostaande is voldoende.
Dit word egter dikwels gese dat boere mekaar nie trou kan ondersteun
nie, en so'n vaste kontrak word deur ervare koOperateurs beskou as nood-
saaklik vir die sukses van 'n koOperatiewe bemarkingsorganisasie.

Kontrakte en boetes alleen kan egter nie die sukses van 'n organisasie
verkry nie, want dit is onmoontlik om 'n groot aantal lede te straf. Doel-

matigheid in diens sowel as die ware koOperatiewe gees onder
Verhouding lede moet aanwesig wees ; met ander woorde, lede moet
tussen Lede
en Bestuur. die dl van die vereniging op prys stet. Hulle moenie alleen

besef wat sy probleme is nie, maar hulle moet ook voel dat
die organisasie nie alleen vir hulle bestaan nie, maar ook uit hulle bestaan.
Aan die ander kant moet hul vertroue gewin en gehou word deurdat hulle
op hoogte gehou word van die besigheid ; die metodes wat daar gevolg
word moet 'n ope boek vir hulle wees, en daar moet niks geheimsinnigs
wees in die bestuur en werksaamhede van die besigheid nie.

Die boere in Suid-Afrika is sterk indiwidualiste. Hulle woon op plase
wat wyd uitmekaar versprei is, en ontwikkeling sowel as omstandighede
dwing hulle om in al hul handeling op hulself staat te maak, met die gevolg
dat hulle nie goeie koOperateurs is nie. Die dryfveer om ontrou aan die
organisasie te wees, bestaan daar altyd, of dit nou spruit uit die kompetisie
van middelmanne of uit die finansiele omstandighede van lede wat onnnid-
dellike kontante pryse aanloklik maak, of uit persoonlike gevoelens of
objeksies teen een of ander direkteur of amptenaar van die organisasie.
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Die bestuur moet dus billik wees in al sy handelinge met lede, en moet
geen voorkeur aan enigeen toon nie ; dog selfs dit is nie genoeg nie. Geen
geleentheid moet nagelaat word om lede te oortuig van die ekonomiese
basis en noodsaaklikheid van koOperasie nie, of om hulle aan te moedig
om vergaderings by te woon om hul griewe en die probleme van die organi-
sasie te bespreek, en om daardie vertroue van hulle te wen waarvan die
sukses en die voortbestaan van die organisasie afhanklik is.

Onder die gewone metodes van kompetisie wat die mark beheers, word
die produk dikwels somar-so op die mark gestort. Die hoofdoel van koOper-

atiewe organisasies is om doelmatige bemarking in die plek te
Die Poel -	 stel van hierdie ongesonde kompetisie en om die mark geleide-
stelsel.

lik te voer in plaas van te oorvoer. Die organisasie hou kon-
torel van sy eie surplus vanaf oestyd tot die tyd wanneer verbruik die produk-
sie oorskry, maar geen poging moet aangewend word om pryse onnodiglik
op te dryf nie deur die terughouding van hoeveelhede wat die verbruiker
teen redelike pryse gewillig is om te neem. So'n beleid sou die verwesen-
liking van sy eie doel teenwerk, deurdat dit verbruik sal strem en kompe-
tisie uitlok. KoOperatiewe bemarking beteken geleidelike voeding van die
mark en nie ondervoeding daarvan nie. Dog as die organisasie sy diskresie
moet gebruik in die eenvormige verdeling van die produk oor die jaar en
in die verkoop daarvan wanneer en waar by dit die beste ag in belang van
die gehele oes, dan volg dit noodsaaklik dat die tydsfaktor oor lede verdeel
moet word, en die gemiddelde prys aan hulle uitgekeer moet word ; met
ander woorde, die produk moet sogenaamd „ gepoel " word. Hierdie
stelsel waarborg die produsent die gemiddelde prys van die gehele jaar-
'n prys wat as 'n reel n lonende prys is. Dit is 'n vorm van assuransie om
indiwiduele produsente te beskerm teen skommelende en onbetalende
pryse. Dit is verder 'n direkte middel tot besparing van koste. Dit is
klaarblyklik onmoontlik vir 'n organisasie wat 'n doelmatige bemarkingsdiens
teen lae koste lewer en wat groot hoeveelhede hanteer om elke lid se produk
afsonderlik te bere en te verkoop. Die poelstelsel vermy hierdie duur en
moeilike prosedure ; dit verminder en vereenvoudig die boekhouwerk ;
dit is noodsaaklik vir die handhawing van 'n eenvormige produk wat in
aansienlike hoeveelhede van die hand gesit kan word ; dit beskerm die
indiwiduele produsent teen cmstandighede wat, in belang van 'n definitiewe
koopbeleid, die verkoop teen lae pryse noodsaaklik maak.

Waar produkte maar eenmaal in 'n jaar geIn word, is 'n jaarlikse „ poel "
die reel ; maar produkte wat min of meer deur die hele jaar gelewer kan
word, maak dit moontlik om die „ poel " vir korter periodes te hou. 'n
Organisasie wat byv. vars melk verkoop, kan 'n maandelikse „poel" hou. 'n
KoOperatiewe eierkring kan een poel hou vir die uitvoerseisoen, en 'n
maandelikse poel gedurende die res van die jaar Die pryse wat aan die
produsent betaal word, is die netto prys wat die poel ontvang vir die graad
van die produk wat afgelewer is, min sekere direkte koste verbonde aan
die hanteer van die produk en deur 'n kommissie wat die organisasie neem
om sy administrasiekoste te dek.

Die basis van die „poel" is gradering, wat sover moontlik berus op ge-
standardiseerde grade. Betaling aan die produsent geskied op die basis
van kwaliteit, en dit vorm dus 'n sterk dryfveer, vernaamlik om die kwaliteit
van sy produk te verbeter. Een en dieselfde prys vir alle grade beteken
slegs aanmoediging vir die minderwaardige grade. Dit is die algemene
ondervinding dat betaling op die basis van grade aanmerklike verbetering
aanmoedig in die kwaliteit van produkte wat lede aflewer. Daarby nog kom
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dat waar die produkte verkoop word volgens die grade waarin dit van pro-
dusente ontvang word, die verbruikers aan die ander kant verseker is dat
hul inkopinge aan die standaard-kwaliteit sal voldoen.

Baie koOperatiewe organisasies het die beginsel aanvaar om die produkte
van die „poel " te verdeel volgens 'n willekeurige standaard wat gebaseer is
op die werklike onderskeid in ekonomiese waarde tussen die verskillende
grade. Met ander woorde, hulle het nie 'n aparte poel vir elke graad nie,
maar maak in die betaling aan lede 'n willekeurige onderskeid tussen die
verskillende grade. 'n Besonder swak produk sal partykeer 'n hoer prys
behaal as 'n gelyke hoeveelheid van 'n hoer graad, omdat die tyd of plek van
verkoop nie dieselfde is nie ; tog is dit duidelik dat dit onwenslik is dat
'n lae graad produk 'n hoer prys sal behaal as 'n beter graad produk, net
omdat bemarkingsbeleid dit vereis het dat dit vroeer moes verkoop word
of op 'n ander tyd, of om meer gelyke verdeling te kry.

Organisasies wat die produk van lede „ poel " en oor die jaar verkoop,
betaal as 'n reel voorskotte wanneer die produk by die pakhuis afgelewer

word of, in die geval van mielie-organisasies, op die vertoon
Voorskotte	 van 'n graansuierkwitansie. Daardie voorskot is as 'n reel
teen
Produkte. 60 persent van die waarde van die produk, soos deur die Raad

van Direkteure geskat. In die geval van 'n koOperatiewe
mielievereniging word daardie voorskot bepaal op 'n konferersie van
verenigings en verteenwoordigers van die Landbank, wat as 'n reel die geld
daartoe verskaf. Die finale betaling aan lede geskied na afsluiting van die
„ poel " wat gewoonlik kort voor die nuwe oes is ; daardeur ontvang die
lede dus die finale betaling op een oes en die voorskot op die volgende binne
'n paar weke van mekaar.

Die meerderheid van ko3peratiewe organisasies dryf hul besigheid op
'n kommissiebasis. Hulle onderneem naamlik, in die kontrak van lidmaatskap

om die produkte van lede te hanteer, of om boerderybe-
I nkomste	 nodighede aan lede te verskaf, teen betaling van 'n vasgestelde
van die kommissie waaruit hulle alle administrasiekoste dek en verderOrganisasie.

sodanige voorsienings maak vir depresiasie van bates, vir
reserwefonds en vir diwidende, soos lede op die jaarlikse algemene ver-
gadering vasstel. 'n Aantal organisasies verkies egter 'n stelsel waaronder
hierdie onkoste en voorsienings proporsioneel deur lede „ poels " van die jaar
gedra word. Dit word dikwels beweer dat onder die kommissiestelsel 'n
beter kias produk verseker word, wat 'n hoer prys behaal 'n groter vergoeding
aan die organisasie gee as 'n laer kias produk, maar hierdie objeksie kan maklik
vermy word deur die „ kommissie ' te baseer op 'n vaste som per eenheid
van produk. Die kommissiestelsel is ongetwyfeld te verkies bo die ander ;
dit stabiliseer in elk geval die vergoeding wat vir koOperatiewe dienste
betaal moet word. Die alternatiewe stelsel beteken hoer koste vir lede as
die oes klein is. Een beswaar hierteen is dat dit moeilik skyn te wees vir
organisasies, wat die kommissiestelsel toepas, om te besef dat die lede
„ poel " op die beginsel van agentskap berus, en dat die organisasie dus
deur sy kontrak met die lede verbied is om sekere uitgawes teen die „ poel "
in rekening te bring, wanneer dit in werklikheid deur die Wins- en Verlies-
rekening gedra moet word. Die koste van die dienste waarvoor die organi-
sasie 'n kommissie ontvang, moet natuurlik deur die kommissie gedek
word.

Doeltreffendheid moet die wagwoord wees van koOperatiewe organisasies;
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doelmatige bestuur is noodsaaklik vir sukses. Dit word so dikwels beweer

Bestuurs- wanneer 'n koOperatiewe organisasie misiuk, dat die mis-

probleme.	 lukking toe te skryf is aan „ koOperasie ", maar eienaardig
genoeg, wanneer 'n gewone handelsbesigheid in likwidasie

gaan dan word dit gese dat „ slegte bestuur " die oorsaak is. Sonder doel-
treffende bestuur kan geen onderneming, ditsy koOperatief ditsy andersins,
'n sukses wees nie.

Die beheer van die besigheid van die organisasie is in hande van die
Raad van Direkteure, wat verantwoordelik is aan die lede. Die grond-
beginsels wat hul handelinge moet kenmerk, is neergele in die regulasies
van die organisasie, en as hulle ekspres of stilwygend enige oortreding van
die regulasies toelaat, wat verlies aan die organisasie berokken, dan bly
hulle persoonlik verantwoordelik. Onder die Raad van Direkteure moet
daar 'n bestuurder wees wat direk die besigheid beheer (dikwels word hy
net Sekretaris genoem) en wat direk verantwoordelik aan hulle is. Die
direkteure is produsente, en hoewel hulle as 'n reel hoe ondervinding het
en spesialiste is in produksie, het hulle selde uitgebreide ondervinding in
handelsbesigheid. Hulle moet dus manne aanstel aan die hoof van sake wat
daardie ondervinding wel het. Die grootste faktor in die mislukking van
ko6peratiewe organisasies is waarskynlik ondoeltreffende bestuur. Die
bemarking van die boer se produk is 'n belangrike en groot besigheid, en as
sodanig vereis dit bekwame bestuur. Waar die werklike bemarking van
'n organisasie se produk deur middel van 'n sentrale organisasie geskied,
hoef die bestuurder van daardie plaaslike organisasie nie noodsaaklik 'n
bemarkingspesialis te wees nie, maar op horn rus dan die plig om sy direkteure
advies te gee in verband met die probleme van sy organisasie, en om 'n voile
vertroue by lede en die publiek in te boesem. 'n Werklike bekwame bestuur-
der sal sy direkteure meer bespaar as sy salaris. Van 'n swak bestuurder,
daarenteen, kan verwag word om hulle meer verlies te berokken as wat
'n goeie sou gekos het.

'n Ander belangrike funksie van 'n boere- of produsente-koOperatiewe
organisasie is die aankoop en verskaffing van boerderybenodighede. 	 Die

gesamentlike koopkrag van boere is baie groot ! Die doel van
Aankoop koOperatiewe aankoopsorganisasies is om gebruik te maak
van

van hierdie krag, deur die aankoo te sentraliseer in ko-pBoerdery-
benodighede. operatiewe agentskappe, en dus benodighede teen die laags

moontlike pryse in te koop. Sodanige organisasies lewer
aanmerklike voordele op vir hul lede. Hierdie voordele is egter vir 'n groot
deel afhanklik van 'n kontant basis van besigheid, want 'n organisasie wat op
krediet verkoop, moet noodwendig op 'n basis van wins werk, wat horn sal
vergoed vir rente op die bedrag van uitstaande skulde, vir verlies deur slegte
skulde en vir ekstra klerklike werk. Die boer se behoefte aan krediet vorm
die hoofstruikelblok in die uitbreiding van hierdie tipe van koOperatiewe
organ isasie.

'n Laaste soort van koOperatiewe organisasie wat gemeld moet word
bestaan uit organisasies wat dienste vir hul lede onderneem soos b.v. die

beroking van boomgaarde, die dors van graan, die versekering
Diens- van produkte, ens. Ondervinding leer dat die bestuur van
gewende

hierdie soort organisasies makliker is en dat hulle boonopOrganisasies.
oor die algemeen baie suksesvol is. Waar die aankoop van

byv. 'n berokingsstel vir die indiwideule boer 'n groot uitgawe sou ver-
teenwoordig, kan hy, deur saam te werk met sy bure in die aankoop van so'n
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stel, dit moontlik maak dat die werk vir horn doeltreffend gedoen sal word
teen lae koste.

Berekening van die Boer se Inkomste.*
Dit word al te dikwels gemeen dat elke man van nature geskik is om

'n boer te wees, en dat daardie eienskappe van opmerksaamheid, wat as
reel aangetref word by die besigheidsman van die dorp, nie nodig is op die
plaas nie. Dit is 'n dwaalbegrip, wat spoedig erken word as mens die werk-
saamheid van die suksesvolle boer nagaan om uit te vind dat helder begrippe,
sowel wat produksie as wat besigheidsbeginsels aangaan, ook by horn 'n
vereiste is. Met groter kompetisie word die winste, wat die produsent kan
maak, kleiner en die boer vind homself gedwonge om nuwe marke vir sy
produkte te soek en om besparings in sy plaasbesigheid aan te bring om
sodoende te probeer om koste van produksie te verminder. As die boer
dit doen, dan leer hy sy besigheid vanuit 'n nuwe standpunt beskou. Hy
ontdek dan al you dat sy ondernenning ook 'n besigheid is en dit nogal 'n
ingewikkelde besigheid is met vertakkinge, wat net so uiteenlopend is as
die van die besigheid van 'n handelaar. In die geval van gewasse moet hy
byv. aandag gee aan mielies, hawer en aartappels vir verkoop, en aan hawer,
manna en tef vir dierevoer ; in die geval van vee is daar beeste, skape,
varke en pluimvee waartussen daar verskillende moontlike konnbinasies
is. Die boer kom dan te staan voor die onmiddellike noodsaaklikheid
van 'n eenvoudige stelsel van aantekenings wat net 'n klein deel van sy tyd
in beslag sal neem.

Hieronder word so 'n eenvoudige stelsel verduidelik, 'n stelsel wat die
boer in staat stel om sy besittinge en netto winste te bepaal. Dit dien egter
verstaan te word dat hierdie stelsel gladnie volmaak is nie en dat dit slegs
'n minimum-vereiste verskaf van wat elke boer behoort te weet omtrent die
finansiele kant van sy boerdery.

Hierdie stelsel is gebaseer op :-

(1) 'n Inventaris of besittingslys.

(2) 'n Ontvangste-en-uitgawes rekening.

(3) 'n Paar ander rekords wat wel van groot praktiese waarde is
maar nie so noodsaaklik as die eerste twee nie.

As 'n boer gevra sou word om 'n staat voor te le waarop die netto
waarde van sy besittings uiteengesit word, sou hy 'n lys maak van al sy bate

Die	
en laste. As hy die lys sorgvuldig opgestel het, sal dit horn

Inventaris.	 sekuur sy finansiêle posisie aantoon op 'n sekere datum.
As hy dan weer 12 maande later 'n soortgelyke lys opstel, en

dit 'n vermeerdering van £500 aantoon in die netto waarde van sy besigheid,
dan sou dit duidelik wees dat sy besigheid vooruitgegaan het en dat sy
kapitaal vir die nuwe jaar £500 meer is as 12 maande tevore. Hierdie volle-
dige lys van bates en laste word,vir die doel van hierdie stelsel, 'n inventaris
genoem en die bedrag, waarmee sy bates sy laste oortref, word sy netto
waarde of kapitaal genoem.

Die inventaris is dus 'n bron van waardevolle informasie, en vorm die
aanvangspunt van enige volledige stelsel van boekhou. Daarin behoort

* 'n Eenvoudige Rekeningboek vir Boere, wat die stelsel insluit soos in hierdie artikel
uiteengesit, is verkrygbaar van die Staatsdrukker, Pretoria, of van die Departement, teen
3$. 6d. elk.
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elke besonderheid ingesluit te word, anders sou dit nie die werklike posisie
van die boer weergee nie. Derhalwe sluit die inventaris in :-

(1) Vaste eiendom—soos grond, geboue en verbeteringe.
(2) Gereedskap—soos waens, karre, ploee, planters, grawe, vurke,

harke.

(3) Vee—soos beeste, skape, perde, varke, pluimvee.
(4) Gewasse en Produkte in voorraad—soos mielies, hawer, hooi, eiers
(5) Ander bates—coos kunsmis.

(6) Die bedrae van alle uitstaande gelde—byvoorbeeld skulde.
(7) Kontant—in voorraad en in die bank.

Om die inventaris volledig te maak, is dit nodig om 'n lys van laste op
te stel wat hoofsaaklik sou bestaan uit verbande, oortrokke rekenings by
die bank en bedrae verskuldig aan winkeliers, privaat persone, ens. Daar
behoort min moeilikheid te wees in die tabulering van die verskillende sake
wat ingesluit behoort te word, maar dit vereis groter bekwaamheid om hul
waardes vas te stel. Daar kan geen vaste reel hiervoor neergele word nie,
maar mettertyd behoort die boer deur ondervinding tot 'n gesonde basis
van waardering te geraak. Hieronder volg net 'n paar wenke omtrent die
algemene metode van waardering en die uitwerking daarvan op die boer se
kapitaal of wins :—

Grond kan as reel elke jaar gewaardeer word teen dieselfde waarde ;
selfs waar dit aanmerklik in waarde sou opgegaan het, sou dit nie raadsaam
wees om sy waarde in die inventaris te verhoog nie aangesien dit bes
moontlik die winste, wat uit die boerdery gemaak word, kunsmatig kan
verhoog en die werklike wins nie bepaal sal word nie. Dit is die doel van
elke stelsel van boekhou om in die eerste plek die suiwere resultate van die
boerdery-onderneming aan te toon en nie die moontlike waardes van bates
wat die gevolg is van eksterne oorsake nie. Die waarde van permanente
geboue sal elke jaar 'n bietjie afneem, miskien 1 tot 3 persent, al na gelang
die toestand van reparasie, ens., waarin hulle gehou word. Masjinerie en
gereedskap aan die ander kant toon gewoonlik 'n baie groot depresiasie
aan, en hul duur is as reel baie beperk. Die ondervinding van die boer sal
horn leer om die duur van gereedskap taamlik akkuraat te bepaal en by
behoort toe te sien dat die waarde daarvan ooreenkomstiglik verminder
word in die inventaris van elke jaar, sodat die waarde geleidelik met die
periode van sy bruikbaarheid sal verminder.

Sover dit diere betref, word die waardes wat vir die inkomstebelasting-
doeleindes gebruik word, aanbeveel om sodoende eenvormigheid te verkry.
Gewasse wat vir verkoop bedoel is, kan waardeer word teen markprys
min koste van bemarking ; 'n beter basis van waardering sou wees die
werklike koste van produksie, maar aangesien dit as reel moeilik is om hierdie
syfer te bepaal, kan die eerste metode gevolg word ; dit sal in elk geval
gerieflik gevind word al is dit dan nie meer akkuraat nie. Baie moeite
behoort geneem te word in die vasstelling van waardes, want elke verandering
beInvloed direk die kapitaal en dus ook die winste. Verder nog behoort
dieselfde metodes van waardering elke jaar gebruik te word, anders sou die
inventarisse van verskillende jare nie met mekaar vergelyk kan word nie.

Die inventaris behoort jaar na jaar op dieselfde datum opgestel te
word ; daardie datum sal afhang van die soort boerdery-onderneming.
Die mees gerieflike datum sal as reel blyk te wees die een waarop die minste
produkte in voorraad is, of kort nadat die vernaamste produkte verkoop is,
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maar in elk geval voor die begin van die nuwe seisoen. 	 Waar opgawe
gedoen moet word vir inkomstebelastingdoeleindes, sal dit miskien gerieflik
wees om 30 Junie as die begin van die boekhoujaar te neem.

Die inventaris moet min of meer op die ondergenoemde basis opgestel
word. In die voorbeeld wat hier gegee word, sal dit opgemerk word dat

voorsiening gemaak is vir opgawes aan die end van twee
Vorm	 agtereenvolgende jare. Soortgelyke kolomme as hier gebruik
van die

word, kan egter gebruik word om 'n lang reeks jare te dek,Inventaris.
mits voldoende ruimte gelaat word vir die inskrywing van

enige artikels wat later aangekoop word. Die voordeel van 'n kolom-
inventaris is dat dit inskrywing verseker van alle sake wat vroeer verskyn
het.

Voorbeeld van die Inventaris.

Geneem op
30 Junie 1935.

Geneem op
30 Junie 1936.

Hoeveel-
heid.

Waarde.
Hoeveel-

held.
Waarde.

1. Grond 	 6,624 6,624

2. Geboue en Verbeteringe.
(a) Woonhuis 	 600 585
(b) Buitegeboue 	 200 195
(c) Skuur 	 200 200
(d) Damme. .. 	 100 100
(e) Boorgate 	 60 60
(f) Windmeules	 - 	 135 130
(g) Krale. .. 	 80 80
(h) Kampe 	 350 350

Totaal 	 £ 1,725 1,700

3 .Gereedskap.
(a) Waens 	 1 60 1 56
(b) Lorrie 	 1 200 1 183
(r) Motorkar 	 1 200 1 174
(d) Ploee. .. 	 4 64 4 60
(e) Skottelploed 	 1	 - 25 1 23
(f) Ee 	 6 25 6 23
(g) Skoffelploee 	 3 5 6 22
(h) Trekgoed 	 — 16 — 18
(i)	 Tuie. 	 1 paar 3 1 paar 3
(j)	 Saals 	 2 3 2 3
(k)	 Planters 	 2 30 2 27
(I)	 Kruiwaens 	 2 3 2 3
(m)Skroppe 	 1 2 1 2
(n) Snymasjien. 	 1 20 1 18
(o) Hooiharke 	
(p) Hooipresse 	

1
1

17
8

1
1

16,
7

(q) Roomafskeiers. .. 	 2 25 2 22
(r) Boormasjien 	 1 10 1 9
(s) Ander los gereedskap 	 — 20 — 17

Totaal 	 £ 736 686
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Geneem op
30 Junie 1935.

Geneem op
30 Junie 1936.

Hoeveel-
heid.

Hoeveel-
heid.Waarde. Waarde.

4. Produkte.
(a) Wol 	
(b) Koring 	
(c) Mielies 	
(d) Hooi 	
(e) Lusern 	

700 sa

- 

kke
10 ton

330
30

616 sa

- 

kke
25 ton

3

- 

18
75

360Totaal 	 £ 393

5. Ander Voorrade.
(a) Kunsmis 	
(b) Ander (sakke, ens.)

	

Totaal 	 £

5 ton 20
3

23

6. Vee.
Beeste-

Bulle 	
Osse 	
Koeie 	
Ossies en Versies (oor twee jaar en

onder drie jaar) 	
Ossies en Versies (oor een jaar en

onder twee jaar) 	
Kalwers, onder een jaar 	

Skape-
Hamels 	
Ram me 	
Ooie ... 	

Gespeende lammers. 	
Ongespeende lammers., 	

Bokke-
Volwasse 	
Gespeende boklammers 	
Ongespeende boklammers 	

Perde-
Hingste, vier jaar en oor. . 	

Merries, vier jaar en oor. . 	

Reuns, drie jaar en oor 	

Drie jaar 	
Twee jaar 	
Een jaar 	
Onder een jaar 	

Muile-
Vier jaar en oor. . 	
Drie jaar 	
Twee jaar 	
Een jaar 	
Onder een jaar 	

Volstruise 	
Volstruiskuikens 	
Varke 	
Varke, onder een jaar 	
Enige ander klas dier 	

2
42
20

4

6
8

100
4

400
92

160

2

Totaal 	 £

20
448
154

24

14
15

69

3

- 

15
35

5

40

1,139

20	 2
294	 64
140	 22

16	 6

12	 7
8	 15

75	 92
3

300	 420
23	 140
4	 200

40
	

2

935
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HULPBOEK VIR BOERE N SOID-AERIKA

Geneem op
30 Junie 1935.

Geneem op
30 Junie 1936.

Hoeveel-
heid.

Waarde '
Hoeveel-

heid. Waarde.

7. Skuldenaars.
X skuld my 	
Y skuld my 	

8. Kontant.
In	 huis. . 	 2 6
In Bank 	 54 124

Totaal 	 £ 56 130

Totaal van Alle Bate 	 £ 10,459 10,672

Laste.
Verbande 	 1,000 800
Skuldeisers-

Ek skuld A. B. & Mpy 	 52 61
Ek skuld D. Y 	 12 14

Totale Laste 	 £ 1,064 875

Netto Waarde of Kapitaa I, £ 9,395 9,797

Die tweede rekord wat in hierdie stelsel aanbeveel word, is ontvangste
en uitgawes. Die opstelling daarvan is nie so moeilik as die van die inventaris

nie, en so'n staat is ook nie so noodsaaklik nie ; maar terwyl
Ontvangste die inventaris slegs eenmaal per jaar opgestel word moet
en
uitgawes.	 bale—miskien selfs daagliks—inskrywinge in hierdie staat

gemaak word. Die inventaris toon die boer se netto waarde
en winste aan, maar die staat van ontvangste en uitgawes gaan 'n stap verder
en toon aan hoedat daardie wins gemaak word en wat die hoofbronne van
inkomste en uitgawes is. Om hierdie staat te kan opstel, word enige boek
gemerk op die wyse wat hieronder aangetoon is ; die regterblad word
gebruik vir opgawe van uitbetalings en die linkerblad vir die van ontvangste.
Onmiddellik nadat lets aangekoop is, ditsy vir kontant, of op rekening, moet
dit ingevul word op die bladsy bestem vir uitbetalings ; maar daar moet
teen gewaak word om dieselfde item nie twee keer op te skryf nie, d.w.s.
wanneer dit gekoop is en later wanneer dit betaal word. Die inskrywinge
van die ontvangste-bladsy moet op dieselfde manier geskied en at die artikels
wat verkoop word, ditsy teen kontant, of op rekening, moet verantwoord
word, dog ook hier is dit nodig om dieselfde item nie twee keer op te skryf
nie.

Uitbetalings.

Datum.	 Besonderhede.	 Bedrag.

Die optekening van hierdie staat is 'n eenvoudige saak, veral as at die
transaksies onmiddellik opgeteken word. Sy waarde sal egter eers aan die
end van die jaar opgemerk word wanneer die boer die jaar se werksaamhede
nagaan om 'n insig te kry in die resultate van sy onderneming.
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KAART II.
Verhouding van bewerkte grond tot

totale oppervlakte van plase deur biankes
bewoon, volgens distrikte—Landbousensus,
1930. (Kaapse Naturellegebied uitgeslote.)
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BOERDERY AS 'N BRON VAN INKOME

Die manier waarop hierdie vorms gemerk word, kan egter aangepas
word by die algemene aard van die onderneming. Ondervinding behoort
die boer te leer wat sy vernaamste hoofde van uitgawes is, en by behoort
sy kolomme dienooreenkomstig te merk. 'n Kolom vir gemengde sake
behoort in elk geval ingesluit te word. Verskeie uitbetalings word dikwels
gemaak vir die vereffening van rekeninge, wat nie direk verbonde is aan
die onderneming, en vir huishoudelike en ander private uitgawes nie ; aan-
gesien hierdie bedrae soms taamlik groot is en deur onttrekkinge aan die
besigheid gedek word, is dit raadsaam om van hulle 'n rekord te hou in 'n
spesiale kolom in die staat van ontvangste en uitgawes, om dit sodoende
makliker te maak om die werklike winste aan die end van die jaar te bereken.
In praktyk behoort elke ontvangste en uitgawe so spoedig moontlik in die
kolom, wat daarvoor bestem is, verantwoord te word, en boonop ook oor-
gebring te word na die kolom vir totale uitgawes om sodoende moeite te
voorkom in die optelling van die rekenings.

Van die totale, wat in hierdie kolomme verskyn, kan die hoofbronne
van inkomste en die hoofoorsake van uitgawe oor enige besonder periode
vasgestel word. Die informasie wat so verkry word sou natuurlik nie vol-
doende wees om die betaalbaarheid van enige besonder deel van die onder-
neming te laat vasstel nie, maar sou tog baie bruikbaar wees as beperking
van uitgawes noodsaaklik word. As mens presies die winste van elke besonder
tak van die onderneming wil vasstel, dan is dit noodsaaklik dat 'n volledige
stelsel van kosterekenings gevolg sal word ; maar omdat so 'n stelsel baie
ingewikkeld is, kan dit nie beskou word as 'n deel van 'n eenvoudige stelsel
wat ten doel het die bepaling van die boer se inkomste nie.

(a) Produkte wat in die huis gebruik word.—Met behulp van die twee

rekords wat hierbo bespreek is, behoort dit vir die boer moontlik te wees
om die winsgewendheid van sy bedryf vas te stel. Die plaas

Ander dien egter 'n dubbel doel in soverre dit produkte !ewer
Waardevolle 

v i r verkoop sowel as vir verbruik in die huis, en derhalweRekords,
is dit nodig om ook aantekenings te hou van alle produkte

wat aan die huis gelewer word voordat die boer probeer sy wins vasstel.
Hierdie produkte verteenwoordig natuurlik 'n inkomste van die besigheid,
maar aangesien dit nie werklik verkoop word nie, is dit bes moontlik dat
die boer dit nie in aanmerking sal neem nie. Dit sal dus goed wees om 'n
rekord te hou, wat aantoon die hoeveelheid eiers, melk, groentes, vleis,
ens., wat in die huis verbruik word. Bladsye kan gemerk word in kolomme
onder die verskillende hoofde van die produkte wat die plaas aan die huis
lewer, en die nodige inskrywinge kan dan gemaak word sodra produkte
vir verbruik onttrek word. Die inskrywinge behoort alleen die hoeveelheid
en nie die totale waardes aan te toon nie. Die totale kan dan aan die end
van die jaar bepaal word, en die verskillende artikels waardeer word volgens
die metode wat in die inventaris uiteengseit is ; in hierdie geval sou dit
wees die markprys, min koste van bemarking. Kos wat aan die plaas-
arbeiders gegee word, moenie in hierdie lys ingesluit word nie.

2	 33



Naam van
Skuldenaar.

Besonder-
hede.

Bed rag
Verskuldig.

Datum
Betaal.

Aanmerkings.

15 skape	 £24	 3/6/1936A.B.

Datum.

1936.
6 Mei

HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA  

Produkte vir Huislikgebruik.   

Produk. Markwaarde.
Koste van
Be marking.

Huiswaarde.

£	 s.	 d.
300 dos. eiers 	 1s.	 per dos. 3d. per dos. 9d. per dos.	 —11	 5	 0
700 gal.	 melk. 	 1s.	 3d.	 per gal. 3d.	 per gal. 1s. per gal.	 =35	 0	 0
25 skape 	 £1	 elk 1s.	 elk 19s. elk 	 =25 15	 0
30 hoenders . 	 1s.	 3d.	 elk 3d. elk 1s. elk 	 = 1 10	 0

6	 sakke	 mielies ..... 11s. per sak 1s. per sak 10s. per sak 	 = 3	 0	 0

Totaal 	 £74 10	 0

(b) Lys van Skuldenaars : d.w.s. persone wat aan die boer geld skuld.

Die betrokke bedrae sal wel al in die staat van ontvangste en uitgawes
opgeteken wees, maar dit is wenslik om 'n aparte rekord te hou, sodat
niks oor die hoof gesien word nie, Die rekord is eenvoudig en die volgende
vorm sal gerieflik blyk.:—

Skuldenaars (Uitstaande Skulde).

'n Soortgelyke rekord behoort gehou te word van die skuldeisers van
die boer.

(c) Dagboek.—Dan ook kan 'n dagboek gehou word waarin die gebeurte-
nisse van elke dag opgeteken word. Dit sal van groot waarde wees, hoewel
dit nie bedoel is vir die bepaling van die boer se inkomste nie. Kort, pittige
aantekeninge is al wat nodig is, byv. :—

2 Jan.—Beeste gedip en 10 vermis.
3 Jan.—Een koei gekalf, twee hamels dood.

Hiermee is die bespreking van rekords, wat in hierdie stelsel gebruik
word, afgedaan, maar die finale rekening van die netto inkomste van die
boer kan as volg opgesom word :—

Opsomming van Rekords wat onder hierdie Stelsel gehou word-
Inventaris.

Geneem
30 Junie 1935.

Geneem
30 Junie 1936.

Plaas-eiendom 	 6,624 6,624
Geboue en verbeteringe 	 1,725 1,700
Gereedskap 	 736 686
Vee ... 	 935 1,139
Produkte .. 	 360 393
Ander voorrade 	 23
Kontant 	 56 130

10,459 10,672
Laste 	 1,064 875

Netto Waarde of Kapitaal. 	 £ 9,395 9,797
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BOERDERY AS 'N BRON VAN INKOME   

Uit hierdie voorbeeld van 'n inventaris blyk dat die kapitaal van die
boer aan die begin van die jaar £9,395 was en aan die end van die jaar £9,797,
en dat sy besigheid verbeter het ter waarde van £402. Vermeerdering word
opgemerk in die waarde van vee en kontant op hande, terwyl die taste
aanmerklik verminder is. Die waarde van gereedskap is verminder as
gevolg van depresiasie en was dus minder as die vorige jaar, en dit nogal
nieteenstaande die felt dat nuwe gereedskappe aangekoop is ter waarde van
£24.

Staat van Ontvangste en Uitgawes vir die jaar geeindig 30 Junie 1936.

Ontvangste. £ Uitgawes. £

Vee—Beeste 	 170 Vee—Beeste   184
Skape  114 Produkte 	 20

Prod u kte—Wol 	 160 Rente. 	 72
Mielies 	 432 Belastings 	 12
Koring.. 	 213 Saad 	 10

Kunsmis 	 67
Lone... 	 150
Reparasies.. 	 46
Gereedskap 	 24
Privaat Uitgawes.. 	 185
Gemengde Uitgawes van Plaas 	 56
Bedrag	 waarby	 Ontvangste	 die
Uitgawes oortref 	 263

£1,089 £1,089

Uit bostaande rekening blyk dat d'e boer werklik £263 meer ontvang het
as wat hy uitbetaal het. Uit hierdie bedrag het hy £189 gebruik vir afbetaling
van sy laste, en sy bankbalans vermeerder met £74. Dit Bien opgemerk
te word dat die bedrag waarby ontvangste uitgawes oortref, hoegenaamd
geen betrekking het op die wins wat getoon word nie. Dit is bes moontlik
dat die boer se uitbetalinge sy ontvangste kan oortref, terwyl hy tog 'n
aansienlike wins maak.

Uir die inventaris blyk dat die kapitaal van hierdie boer £402 toegeneem
het. Verder het hy £185 getrek in kontant vir privaat uitgawes, en £74. 10s.
ontvang as waarde van die produkte wat in sy huis verbruik is. Die ont-
vangste van sy plaas is dus £402, plus £185 plus £74.10s., of 'n totaal £661.10s.

I. Hierdie bedrag verteenwoordig die netto opbringste vir die jaar en kan ge-
noem word die boerderyinkomste.

Uit die rekords blyk dus dat, met 'n oorspronklike kapitaal van £9,395,
'n bedrag van £661. 10s. ontvang is uit die boerderybedryf vir die jaar. As
hy nou sy onderneming beskou op die basis van hierdie ontvangste en in
aanmerking neem die vooruitsigte van moontlike toename in waarde van
sy eiendom, asook die feit dat die plaas horn en sy familie 'n herberg verskaf en

FR horn ander voordele oplewer wat bekoring gee aan die plaaslewe, dan behoort
hy nou beter in staat te wees om te bepaal of hy voldoende vergoed is vir
sy arbeid en die kapitaal benodig in die onderneming. Byvoorbeeld, hy
kan veronderstel dat hy 5 persent rente op sy kapitaal kon verdien as hy dit
elders bele het. Op die basis van die netto waarde van kapitaal, wat hy aan
die begin van die jaar in die onderneming bele het, sou die rente 'n som van
£469. 15s. beloop. As hy hierdie bedrag aftrek van die plaasinkomste, nl.
£661. 10s., sou hy 'n balans oorhou van £191. 15s. Hierdie laaste som kan
hy beskou as 'n vergoeding vir sy persoonlike arbeid, afgesien van die ander
voordele wat hierbo vermeld is.
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HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

'n Arbeidsregister.
Tot sover is verduidelik hoe die boer op bale eenvoudige wyse en met

min moeite aan die einde van die finansieie jaar kan bereken hoeveel hy uit
sy boerdery gemaak het. Bale boere sal dan egter verder wil gaan en probeer
vasstel hoe hul boerderystelsel gewysig kan word met die oog op moontlike
besparings, of hoe die inkomste vermeerder kan word deur die toevoeging
of vervanging van sekere takke van produksie.

Omdat arbeid gewoonlik so'n groot deel uitmaak van die boerdery-
onkoste, is dit een van die vernaamste faktore waarmee rekening gehou
moet word in enige reorganisasie-skema. Op bale eenvoudige wyse kan die
boer weekliks 'n aantekening maak van die verdeling van sy arbeid vir die
afgelope week, soos verduidelik word in bygaande voorbeeld.

Onder die uitgawes word reeds aantekening gehou van hoeveel ge-
durende die jaar aan lone uitbetaal word. In die arbeidsregister word nou
net aantekening gehou hoe die arbeid gebruik word op die verskillende
boerdery-takke. Die hoofde waaronder die arbeid verdeel word, kan natuur-
lik gewysig word vir elke boerdery.

Aan die einde van die jaar word die totale arbeidsdae opgetel, en daarna
elke afsonderlike kolom. Dit gee die boer meteens 'n duidelike prentjie
hoe sy arbeid gedurende die jaar op die plaas gebruik is. Dit sal horn laat
begin dink hoe hy deur beter organisasie met minder arbeiders kan klaarkom,
of watter werk hy nog instaat behoort te wees om met dieselfde arbeids-
kragte te verrig. As daar gedink word aan nuwe produksietakke dan sal
die boer eers sy arbeidsregister moet naslaan om te sien of daar gedurende
die tye van die jaar, wanneer die nuwe takke van produksie arbeid nodig
sal he, arbeidskragte daarvoor gespaar sal kan word. Byv., dit sal miskien
saamval met besonder druk periodes wanneer arbeid nie gespaar kan word
nie, maar dit kan ook wel gebeur dat hierdie nuwe takke met die beskikbare
arbeiders behartig kan word.

As die boer eerlik teenoor homself wil wees ten einde te kan vasstel
of hy nie met minder arbeid kan klaarkom nie, of miskien nuwe produksie-
takke kan byvoeg sonder om meer arbeid by te huur, dan moet hy in 'n
aparte kolom aantekening hou van die oortollige arbeid, d.w.s. arbeid waar-
sonder hy kan klaarkom sonder dat die noodsaaklike werk daaronder ly.
Dit is alleen deur hierdie basis toe te pas dat 'n boer werklik kan vasstel
hoe goed sy boerdery georganiseer is. As bevind word dat daar bale klein
werkies op die plaas is wat elk 'n paar uur of minder per dag in beslag neem,
en nie in dae per week uitgedruk kan word nie, dan sal dit raadsaam wees
om die arbeidsregister in ure te hou instede van dae.

Het die boer eenmaal 'n arbeidsmaatstaaf dan is dit altyd maklik om
van jaar tot jaar te bepaal hoe doeltreffend sy boerdery gedurende die afgelope
jaar bestuur is, en dan het hy ook 'n basis waarop hy sy planne vir die toekoms
kan beraam.

As daar bale diere-arbeid op 'n plaas gebruik word, sal dit ook raadsaam
wees om 'n dergelike arbeidsregister vir diere-arbeid te hou.
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Binnelandse Handel in Landbouprodukte.

Die handel in landbouprodukte in die Unie is 'n onderwerp wat nouliks
in 'n paar woorde beskryf kan word, en gevoiglik sal in hierdie artikel geen

poging aangewend word om besondere stelsels van bemarking
Die	 van enige indiwiduele produk te beskryf nie.
Probleem
van Distri-	 Die bemarkingsvraagstuk is egter vir elke burger van die
busie.	 allergrootste belang, en dus sal 'n paar algemene faktore

wat bemarking beInvloed, in besonder die bemarking van
landbouprodukte, kortiliks hier bespreek word.

As gevolg van die feit dat die Unie se bevolking klein en wydverspreid
is, en sy stedelike gebiede betreklik klein en ver vanmekaar gelee is, is die
plaaslike marke baie kleiner as die van bale van die Europese lande, maar
nieteenstaande dit, is daar tog 'n uitgebreide stelsel vir distribusie van land-
bouprodukte ontwikkel. Die landbou is baie verskuldig aan die myne
wat die grootste binnelandse marke geskep het, en die bou van 'n uitge-
breide netwerk van spoorwee moontlik gemaak het.

Die Unie het 'n bevolking van 1,500 persone per 100 vierkante myl,
at die rasse ingesluit, in vergelyking met 'n bevolking van 49,000 persone
per 100 vierkante myl in die Verenigde Koninkryk.

Die meeste mense, as kopers of verbruikers, besef nie die waarde van
die dienste wat deur die bemarkingstelsel gelewer word nie, maar elke
produsent of verkoper besef goed hoe moeilik dit is om hierdie dienste
aan al die klein en verafgelee marke te verskaf. Vir produsente van produkte
soos wol, is dit nie so'n groot vraagstuk nie, omdat hulle slegs een- of tweemaal
per jaar hul skeersels na die mark stuur, en hulle verkoop slagvee 'n paar
maal gedurende die loop van die jaar. Die vrugte- en groenteboere moet
egter elke dag gedurende 'n seisoen, wat soms die hele jaar duur, aandag
gee aan die versending van hul produkte na baie verskillende marke.

Streke wat geskik is vir die produksie van verskillende produkte in
die Unie is ook baie wyd versprei, en hierdie aardrykskundige distribusie

van produsente is waarskynlik een van die faktore wat ver-
Metodes	 antwoordelik is vir die gebrek aan ontwikkeling van 'n uit-
van
distribusie. gebreide koOperatiewe of kollektiewe stelsel van bemarking

in hierdie land. Die felt dat die Unie nog maar 'n jong land
is, en dat landbouproduksie nog steeds in nuwe streke ontwikkel, is ook 'n
faktor wat koOperatiewe ontwikkeling van verkopersorganisasies vertraag.
Produksiekoste in nuwe streke is altyd laer as in ou-gevestigde streke,
en hierdie voordele wat produsente in die nuwe streek geniet, veroorsaak
altyd vrywing tussen die produsente van die ou en die nuwe streke. Dit
is die ondervinding dwarsdeur die hele wereld, binne lande sowel as tussen
verskillende lande. Onder somervrugteboere, suikerplanters en koring-
boere kan treffende voorbeelde van hierdie botsing gevind word as gevolg
van die relatiewe voordele wat op die oomblik in die Unie heers.

Vir mielies, suiwelprodukte, eiers, wyn en tabak, was daar 'n taamlike
ontwikkeling ten opsigte van koOperatiewe verkoopmetodes. Wat koOper-
atiewe aankoop betref was daar 'n sekere mate van vooruitgang, maar die
boere kan nog baie meer doen om hulself van meer benodighede te voorsien
deur middel van hul eie organisasies.
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As gevolg van die munisipale gesondheidsregulasies, is betreklik groot
sentrale marke vir slagvee in die groter stede geskep. Geen sentrale marke

Stedelike	
is vir enige ander indiwiduele produkte ontwikkel nie. In

Marke. elke dorp is daar 'n munisipale mark vir algemene produkte,
maar hierdie marke neem gewoonlik nie al die produkte

wat daarheen gestuur word nie. Kommissie-agente wat hul besigheid
op hul private persele dryf, hanteer dikwels 'n groter hoeveelheid pro-
dukte as die munisipale marke.

Die kleinhandel word gedryf deur private kleinhandelaars, en in die
vrugte- en groentehandel in die groter dorpe en stede speel venters nog
'n belangrike rol.

Ekonomiese ontwikkeling skep voortdurend die noodsaaklikheid vir
veranderings in die metodes van bemarking, en hierdie veranderings sal

Gradering. 
altyd in stryd wees met ou gewoontes en gevestigde belange.
Dit het, byvoorbeeld, jare geneem om die wolboere te oortuig

dat dit voordeliger is om hul wol na betroubare makelaars aan die kus te
stuur as om dit aan handelaars in binnelandse dorpe te verkoop, en selfs
nou nog is al die wolkwekers nog nie oortuig dat dit tot hul voordeel strek
om hul skeersels te gradeer nie.

In verband met die gradering van landbouprodukte vir plaaslike verbruik,
bly daar nog baie oor om te doen. Botter en kaas (met uitsondering van
plaasbotter) is die enigste produkte wat gegradeer en geInspekteer word.
Die grootste gedeelte van die mielies wat vir plaaslike gebruik nodig is,
word waarskynlik gekoop en verkoop op die grondslag van grade wat vas-
gestel is toe die graansuierstelsel ingevoer is. Vir baie ander produkte is
'n soort handelstelsel van gradering tot stand gebring, maar elke koper of
verkoper kan daardie gradering volgens sy eie standaarde interpreteer. Daar
is niks wat iemand kan verhoed om as „ pasgelegde," eiers te beskryf
wat vir 2 of 3 maande in die koelkamer was nie. Volgens hierdie handelsgrade
is die koper nooit heeltemal seker watter soort produkte hy sal kry nie,
tensy hy dit sien voor hy dit koop, en die standaarde van sulke grade verander
volgens die pryse. As pryse styg, dan gaan die standaarde van grade af.
As pryse daal dan is kopers meer noukeurig, en hulle probeer dan om die
pryse wat aangebied of betaal word af te bring as gevolg van die kleinste
werklike of beweerde gebreke. Hierdie skommelinge is nooit tot voordeel
van die produsent van die beste produkte nie.

'n Ander nadeel van hierdie veranderlike standaarde is dat kopers
altyd na nuwe leweransiers moet soek as gevolg van die seisoenskommeling
in die produksie van landbouprodukte. As daar erkende grade vir al die
meer belangrike landbouprodukte is, dan kan die koper eenvoudig vra vir
die vereiste graad sonder om eers seker te mak of die artikel geskik sal wees.
In die geval van botter, byvoorbeeld, kan 'n koper die eerstegraad-artikel
bestel, en hy weet wat hy sal kry, afgesien van die feit of die botter van
Natal of die noordelike Transvaal kom. 'n Huisvrou egter, wat 'n goeie
skaapbout nodig het, moet eers uitvind of haar idee van „ eerste " of „ beste "
kwaliteit dieselfde is as die van haar slagter, en ook of hy dieselfde graad
vleis week na week „ eerste " kwaliteit noem. So ook is 'n „ prima " os
nie altyd dieselfde tipe. vleisdier nie.

By gebrek aan definitiewe standaarde kry baie marke nie hul werklike
benodighede van verskillende klasse van produkte nie. Daar is byvoorbeeld
'n neiging by die meeste produsente om hul beste produkte na Johannesburg
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te stuur, en dit kan 'n oorvoering van hierdie mark met eerstegraad-produkte
as gevolg he, terwyl bale van die ander betreklik belangrike marke kort is
van voorrade van hoegraad-produkte waarvoor goeie pryse behaal kan
word. Dit moet egter erken word dat marke meer dikwels oorvoer word
as gevolg van 'r oormatige toevoer van minderwaardige en sleg gegradeerde
produkte en dat die daaropvolgende daling in pryse ook die hoergraad-
produkte affekteer. As die produsent dus definitief gene kan word wat die
posisie is ten opsigte van elke graad van die verskillende produkte op die
verskillende marke, dan sal dit moontlik wees om die algemene stelsel van
distribusie te verbeter.

Pryse word bepaal deur 'n groot verskeidenheid van verskillende faktore
en hierdie faktore verskil vir elke produk. Byvoorbeeld, die pryse van wol

Pryse.
is heeltemal onderworpe aan faktore wat die oorsese aan-
vraag beinvloed ; maar deur die prys van wol, word die

pryse van skaap- en beesvleis op hul beurt in die Unie beinvloed. Die prys
van mielies is onderworpe aan die grootte van die surplus wat vir uitvoer
beskikbaar is, sowel as aan plaaslike toestande.

Die pryse van een produk beinvloed ook die prys en verbruik van
ander produkte wat nie daarmee in verband staan nie. As die prys van
mielies en koring byvoorbeeld, betreklik hoog is, sal die verbruiker probeer
om plaasvervangers te vind vir hierdie grane en hul produkte. As so 'n
toestand ontstaan sal daar miskien meer aartappels gebruik word vir mens-
like verbruik en varkvoer. As hierdie prysverhoudings versteur word, is
daar ook 'n neiging in die rigting van vermeerderde produksie van hoer-
prys produkte in streke waar hierdie produkte vantevore of gladnie geprodu-
seer was nie, Of slegs op 'n klein skaal. 'n Gedeelte van hierdie nuwe pro-
duksie sal vir verkoop bestem wees en 'n deel sal die benodighede vervang
wat tevore aangekoop is deur produsente van ander produkte. Suiwel-
boere kan byvoorbeeld meer van hul voerbenodighede produseer, instede
van dit te koop.

Bogenoemde voorbeelde toon die verreikende uitwerkings aan wat
marke deur die pryse op die volkshuishouding oor die algemeen uitoefen.

Die Handel in Landbouprodukte met die Buiteland.
Die meeste boere stel net in 'n beperkte aantal produkte belang en

solank pryse bevredigend is, gee produsente van baie produkte baie min
aandag aan vraagstukke in verband met die bemarking van Suid-Afrikaanse
produkte in die buiteland ; nogtans is die buitelandse marke van die aller-
grootste belang vir 'n groot aantal landbouprodukte wat in die Unie ge-
produseer word, en daar is 'n groot verskil in die metodes waarvolgens
hierdie verskillende produkte aan vreemde lande verkoop word.

Wat wol, bokhaar, en huide en velle betref, kom die vreemde kopers
na die Unie se hawens en koop hierdie produkte. Die produsent en sy
agent het dan niks te doen met die werklike uitvoer van hierdie produkte
nie. Daar word nouliks enige onverwerkte wol of bokhaar in die Unie
gebruik en die hele skeersel word feitlik uitgevoer.

In die geval van mielies word net die surplus uitgevoer, en dit word
deur die graanhandel van die Unie gedoen.
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Die uitvoer van vrugte, eiers en suiwelprodukte word egter deur die
produsente self onderneem. Die produsente van hierdie produkte moet
gebruikmaak van die dienste van skeepsagente by die hawens, hulle betaal
alle skeeps- en vragkoste en hul produkte word vir hulle in Groot-Brittanje
en op die Vasteland verkoop.

Voorsiening is gemaak vir gereguleerde gradering vir uitvoer van
die meeste belangrike landbouprodukte van die Unie wat op die inter-

Gradering 
nasionale mark kom. Die eerste stap in hierdie rigting is

vir Uitvoer. gedoen deur die vrugtekwekers in die westelike Kaapprovinsie,
en gedurende 1902 en 1903 is vrugte by die dokke geInspekteer

deur 'n inspekteur wat deur die kwekers aangestel is. In 1904 is 'n Goewer-
mentsinspekteur aangestel wat die vrugte geInspekteer het van die besondere
kwekers wat aansoek gedoen het om sodanige diens. Die inspekteur het
nie die bevoegdheid gehad om enige vrugte of te keur nie, maar as die kwali-
teit van die vrugte onder uitvoerstandaard was, kon by weier om die kissies
met die stempel van die Regering te merk. Verpligte gradering en inspeksie
is in 1914 begin ingevolge die Vrugte-uitvoerwet 1914, en op die oomblik
is die uitvoer van ongegradeerde vrugte belet.

Die gradering van mielies en kafferkoring is in 1924 begin met die
invoer van die graansuierstelsel en die vasstelling van grade deur middel
waarvan verhandelbare sertifikate in die handel gebruik kon word. Hierdie
graansoorte, sowel as botter en kaas is die enigste produkte waarvoor een
stelsel van gradering algemeen aangeneem is vir die uitvoer sowel as die
binnelandse handel.

Gradering het nie in dieselfde mate vir alle produkte ontwikkel nie.
In die geval van wol word die gradering hoofsaaklik op 'n vrywillige basis
gedoen, maar daar bestaan 'n neiging in die rigting van strenger kontrole,
terwyl geen grade tot dusver nog vir wattelbas vasgestel is nie.

Waarde van Uitvoer en Invoer.
Vir die jare 1910-1914 het die gemiddelde waarde van landbouprodukte

uitgevoer, £10,250,000 bedra. Die waarde van hierdie uitgevoerde produkte
het toegeneem tot 'n gemiddelde van £27,500,000 vir die jare 1925-1929,
en as gevolg van die daling in pryse gedurende die depressie het die waarde
van sulke uitgevoerde produkte gedurende 1933, tot £17,000,000 verminder.

Die landbouprodukte wat die Unie uitvoer bestaan uit voedselsoorte
en drank, sowel as onverwerkte stowwe, soos wol, huide en wattelbas.
Op die oomblik word feitlik net voedselsoorte en drank ingevoer. Ge-
durende die jare 1910-1914 was die gemiddelde waarde van hierdie inge-
voerde artikels £6,500,000 en het 17 persent van die totale waarde van
alle invoer uitgemaak. In 1933 was die waarde van hierdie ingevoerde
produkte slegs £3,500,000 en het 7.1 persent van die waarde van alle inge-
voerde produkte uitgemaak. Die Unie produseer feitlik al sy benodigdhede
in sover dit landbouprodukte betref waarvoor klimaatstoestande taamlik
gunstig is, en die ingevoerde artikels bestaan hoofsaaklik uit produkte soos
koffie, tee, rys, kakao en 'n paar ander produkte wat nie in voldoende hoe-
veelhede geproduseer word nie of waaraan daar gedurende sekere seisoene
'n te kort is.

Die totale waarde van ingevoerde artikels wat hierbo aangegee word,
toon nie ten voile aan watter verandering daar ten opsigte van bale produkte
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plaasgevind het nie. Op die oomblik word feitlik geen kaas, botter, koring,
bees- of skaapvleis onder normale toestande ingevoer nie, terwyl die waarde
van hierdie produkte wat in 1910 ingevoer is, byna £2,000,000 was. Die
waarde van tee en koffie in 1910 ingevoer was ongeveer £700,000, terwyl
die waarde van hierdie ingevoerde artikels nou ongeveer £1,100,000 per
jaar bedra.

Handelskantore in die Buiteland.

Ten einde die belange van Suid-Afrikaanse uitvoerders van landbou-
produkte te beskerm, het die Regering oorsese handelskantore opgerig
in alle lande wat groot hoeveelhede Suid-Afrikaanse produkte invoer. Deur
middel van hierdie kantore word pogings aangewend om die marke vir
Suid-Afrikaanse produkte uit te brei, en die produsente in Suid-Afrika word
op hoogte van sake gehou insake die benodigdhede van die buitelandse
kopers, en word ook gehelp om voordeel te trek uit enige handelsgeleenthede
wat daar op hierdie marke vir Suid-Afrikaanse produkte ontstaan.

In die handelsooreenkomste wat in die afgelope 10 jaar gesluit is, is
baie aandag gegee aan die belange van produsente van landbouprodukte.

Die ruil-ooreenkoms wat in 1936 met Duitsland gesluit is,
Handelsoor- maak voorsiening vir uitvoer ter waarde van £3,000,000
eenkomste. en van hierdie bedrag word £2,765,000 vir landbouprodukte

aangewend. Die Ottawa-ooreenkomste met Groot-Brittanje
en Kanada is, wat die Unie betref, grotendeels in belang van die produsente
van landbouprodukte. Die handelsooreenkoms met Frankryk maak voor-
siening vir die uitvoer na Frankryk van vrugte en kreef.

Baie van die Unie se minerale produkte kan altoos sunder enige moeite
op die oorsese mark verkoop word, en by die sluiting van handelsooreen-
komste moet die Unie dus spesiaal onderhandel om voordele te verkry
vir landbouprodukte in ruil vir nywerheidsprodukte wat vreemde lande
in die Unie wil verkoop.

Voor die Wereldoorlog was internasionale handel Of vry of tot 'n klein
mate gekontroleer deur middel van 'n eenvoudige stelsel van invoertariewe,

bereken as 'n ad valorem en/of 'n bepaalde doeane-tarief.
Maatreels Sedert 1920 was daar 'n toename in hierdie beperkende
vir die

maatreels en sedert 1930 het hulle no vinniger toegeneem. OpBeheer van
Handel. die oomblik word die internasionale handel belemmer deur

invoertariewe, invoer-kwotabeperkings, spesiale invoer-ta-
riewe, dumpingregte, wisselkoersbeperkings en selfs algehele verbod op
invoer, en dit word al moeiliker vir persone, wat nie gedurig op hoogte is
met hierdie ontwikkelings, om die probleme te verstaan waarmee die uit-
voerder te kampe het.

Die invoer van die meeste produkte in die Unie word net deur tariewe
gekontroleer, en die maksimum tarief is selde hoer as 20 persent van die
waarde van die artikel. Die invoertarief vir 'n paar landbouprodukte is
hoer, en die invoer van koring, koringmeel, mielies, botter en sommige
van die eetbare oliesade word deur permitte gekontroleer.

Artikels wat nie in die Unie geproduseer word nie en deur die landbou-
bedryf benodig word, word vry van invoerreg of teen 'n baie lae invoerreg
ingevoer wat selde hoer is as 5 persent van die waarde van sodanige artikels.
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Afdeling

2. Veeboerdery.  
(Name van Skrywers verskyn aan die end van elke artikel.)

A. Vleisbeeste.

Beesvleisproduksie en die Uitvoerhandel in
Verkoelde Beesvleis.

DAAR is bewys genoeg dat ons tans 'n nuwe en meer belowende stadium
in verband met die teling van vleisbeeste in die Unie ingaan. Die
verbetering van ons vleisbeeste is in die verlede veral gestrem weens

gebrek aan 'n lonende mark vir 'n produk van hoe kwaliteit, aangesien die
aanvraag op die plaaslike mark hoofsaaklik tot vleis van lae graad beperk was.
Dis egter te hope dat hierdie stadium nou beslis verby is, grotendeels as
gevoig van die suksesvolle instelling van die uitvoerhandel in verkoelde
beesvleis, gepaard met die pogings op die groter marke in ons land om 'n be-
hoorlike stelsel van bemarking in to voer. 'n Groot persentasie van die beeste
in die Unie is egter onverbeterde beeste, en is maar baieswak vleisproduseer-
ders ; bowendien is die beeste van 'n tipe en kwaliteit wat totaal ongeskik
is vir die handel in verkoelde beesvleis, en dis derhalwe noodsaaklik dat
die beesboer sy hand aan die ploeg slaan en ernstige pogings aanwend om
die kwaliteit van sy vee te verbeter. Die vooruitstrewende beesboer het in
die Wet op die Vee- en Vleisnywerhede (No. 48 van 1934) uiteindelik 'n
magtige middel verkry waardeur by sy deel kan bydra tot 'n skema vir die
algemene verbetering van die beeste in die Unie.

Noodsaaklikheid van 'n Vleisuitvoerhandel.

'n Blik op die lys van prinnere produkte wat ons uitvoer, bring at dadelik
aan die lig dat produkte van beesboerdery 'n uiters onbelangrike rol in ons
uitvoerhandel speel. As huide buite rekening gelaat word, weerspieel die
waarde van die vleis en suiwelprodukte wat ons uitvoer nouliks die dikwels
herhaalde bewering dat Suid-Afrika 'n veeteeltiand is.

Ons land het wel miljoene beeste maar die inkomste uit beesboerdery
is baie laag. Telers het hulle in die verlede hoofsaaklik daarop toegeie om
die beperkte plaaslike mark te bevredig, en die uitvoer was ongereeld en
sporadies. Ons het egter nou 'n stadium bereik waarop die opbouing en
ontwikkeling van 'n gereelde uitvoerhandel in dierlike produkte gebiedend
noodsaaklik geword het vir die toekomstige welsyn en bestendigheid van
beesboerdery. Die aantal beeste het so toegeneem dat die produkte van
beesboerdery nie meer plaaslik verbruik kan word nie, en toekomstige
ontwikkeling berus op uitvoer.

Voor die Groot Oorlog het die invoer van beesvleis na die Unie die
uitvoer met sowat 9,000,000 lb. oortref. Die oorlog het egter aanleiding
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gegee tot toename in die uitvoer, en in 1917 het die uitvoer aan bevrore
beesvleis soveel as 50,000,000 lb. bedra ; in 1923, vyf jaar na die oorlog,
het dit weer gedaal tot 1,500,000 lb. Sedert daardie jaar het die uitvoer
van beesvleis geleidelik toegeneem, grotendeels weens die aanvraag vir
Unie-beesvleis in suidelike Europa, as gevolg waarvan belanghebbendes
in die vleishandel in die Unie in staat was om waardevolle kontrakte vir
die lewering van bevrore vleis aan Italie te verkry.

Die wereldhandel in bevrore vleis neem die tweede plek in naas die
meer belangrike en waardevolle handel in verkoelde beesvleis. In die verlede
het die Unie net bevrore beesvleis uitgevoer, grootliks weens die swak
gehalte van ons beeste wat oor die algemeen alleen vir daardie doel geskik
was. Die troppe het egter geleidelik verbeter en daar word op die oomblik
taamlike groot aantalle jong osse geteel wat in alle opsigte voldoen aan die
hoer eise van die handel in verkoelde beesvleis.

Uitvoer van Verkoelde Beesvleis.

Die Departement van Landbou en Bosbou het besef dat daar behoefte
bestaan aan 'n afsetgebied vir Unie-beesvleis van hoe gehalte, en in April
1932 'n proefbesending verkoelde beesvleis na die Smithfieldse mark gestuur.
Die proef was 'n volslae sukses. Die vleis het in uitstekende toestand aange-
kom en dis buite twyfel bewys dat die Unie vanwee sy geografiese ligging
wel kan meedoen aan die konkurrensie in verkoelde vleis op die Londense
mark.

Na hierdie proefverskeping is verdere besendings onder toesig van die
Departement van Landbou en Bosbou verskeep deur die Imperiale Koel-
kamers en Leweransiersmaatskappy en die Beestelers- en -voerdersvereniging.
Weens die langdurige droogte wat vanaf die laaste helfte van 1933 tot in die
lente van 1934 in die Unie geheers het, is die uitvoer tydelik opgeskort,
maar sedert November 1934 het die Departement dit weer onderneem, en
totnogtoe word weeklikse verskepings taamlik gereeld gestuur. Die
verslae wat uit die buiteland ontvang word, is baie bemoedigend, aangesien
die handel in Smithfield algemeen van oordeel is dat die Unie geen moeite
behoort te ondervind om 'n deel van die mark vir verkoelde beesvleis te
verower en aldus 'n lonende afsetgebied te vind nie, mits die kwaliteit
gehandhaaf en 'n gereelde toevoer verseker word. Die pryse wat vir hierdie
besendings behaal is, vergelyk baie gunstig met die verkry vir verskepings
uit Argentinie, en dit is duidelik dat Unie-beesvleis met sukses teen die
produk uit Suid-Amerika sal kan meeding, mits voldoende voorrade verstrek
word. Feitlik alle verskepings het in die verlede netto opbringste opgelewer
wat vir die produsent baie bevredigend geag word. 'n Gereelde toevoer
is 'n noodsaaklike vereiste vir die opbouing van hierdie handel ; dis al te
dikwels beweer dat die Unie 'n land van monsters is. Die toename in die
aantal slagbeeste bo en behalwe die wat nodig is om aan die vereistes van die
plaaslike mark te voldoen, gepaard met die aansienlike uitvoer van mielies
en mielieprodukte, vorm 'n gunstige basis vir die ontwikkeling van die uitvoer
in verkoelde vleis.

Aangesien ons beesstapel so oorwegend uit prulbeeste bestaan, asook
weens die felt dat daar vanwee die naturellebevolking op die myne 'n spesiale
aanvraag vir compoundbeesvleis en beesvleis van middelmatige gehalte is,
word die pryspeil op die binnelandse mark hoofsaaklik deur die pryse vir
compound-beeste van verskillende grade bepaal. Dit is 'n erkende felt dat
die compound-bees 'n beslissende invloed op plaaslike veepryse uitoefen,
en dat sulke diere in vergelyking met die wereldpryse vir beesvleis van
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gelyke kwaliteit meer oplewer as wat hulle werd is. Daarenteen maak
primabeeste, dit wil se, beeste wat in sekere mate beter geteel is, so'n
klein persentasie van die totale verkopings uit dat die prys in vergelyking
met die van die compound-bees onnodig Iaag gehou word.

Aangesien die heersende pryse op die plaaslike mark vir compound-
beeste en die van middelmatige gehalte oor die algemeen hoer is as die pryse
vir beeste van dergelike gehalte op die oorseese marke, kan die uitvoer-
handel in bevrore en ontbeende beesvleis net vir 'n sekere persentasie van
die laegraaddiere 'n afset bled en derhalwe gee dit geen permanente oplossing
vir die surplus-vraagstuk nie. Die uitvoer van bevrore beesvleis bevorder
nie die produksie van prima-diere nie, maar gee eerder aanleiding tot toe-
name in die persentasie laegraaddiere op ons marke. Die probleem waarvoor
die Unie op die oomblik staan, is om die surplus prulbeeste om te sit in 'n
surplus van prima beeste wat maklik op die wereldmarke verkoop kan word.
Die pryse vir prima-beeste op die plaaslike mark is so swak in vergelyking
met die van compounds dat daar geen aanmoediging is om prima-diere te
teel nie. Betreklik hoer pryse vir prima-beeste kan bewerkstellig en die
teling van sulke diere aangemoedig word alleen deur 'n betreklike groter
aantal sulke beeste op die mark te bring. Die uitvoer in verkoelde beesvleis
kan in baie groot mate bydra tot die verbetering van ons kuddes, aangesien
daardeur 'n mark vir prima-beeste geskep kan word, en dit is blykbaar die
regte oplossing vir die probleem van surplus beeste in die Unie, en tegelyk
'n metode om die gevaar van lae pryse weens buitensporige groot voorrade
op die plaaslike mark uit te skakel.

Die Gewenste Tipe Jongos.

Uiteindelike sukses in die daarstelling en ontwikkeling van 'n uitvoer-
handel in verkoelde beesvleis hang of van verbetering van die Unie se bees-
kuddes in die toekoms. „ Verkoelde " beesvleis beteken beesvleis van die
„ hoogste kwaliteit ", dit wil se, vleis van goedgeteelde jongosse van 'n
goeie vleisbeestipe wat deeglik markklaar gemaak is. Die diere moet glad
en vas gebou, diep in die lyf, glad oor die blaaie, en kort van nek en bene wees.
Hierdie eienskappe kern alleen by vleisbeeste voor, dit wil se beeste wat
opgegradeer is deur die gebruik van opreggeteelde vleisbeesbulle van die
erkende vleis- en dubbeldoelrasse. Dit is 'n erkende felt dat beeste wat
verbeter is deur opgradering met 'n vleisras, beter is om te voer as prul-
of rnelkbeestipes. 'n Dier sit vet aan as 'n mens horn op die regte manier
voer, maar spierontwikkeling is eintlik die vernaamste vereiste vir 'n vleis-
bees, en hierdie eienskap meet oorgeerf word. Die massa beskikbare
gegewens verkry uit die resu!tate van voedingsproewe !ewer afdoende bewys
dat daar baie voordele verbonde is aan die vleisbeestipe in vergelyking met
die gewone tipe, ten opsigte van vroee volgroeidheid, egalige verspreiding
van vet, algemene kwaliteit van vleis en voordelige verbruik van kos.

Daar is baie faktore wat in aanmerking geneem meet word om die
kwaliteit van beesvleis reg te kan beoordeel, en dit vereis heelwat persoon-
like ervaring om die kwaliteit of graad noukeurig te kan bepaal. Die uit-
eindelike toets van die kwaliteit kom wanneer die vleis geeet word, maar
daar bestaan gelukkig 'n bepaalde verhouding tussen kwaliteit en 'n aantal
faktore wat maklik deur 'n ervare persoon vasgestel kan word, en waar-
deur dit moontlik is om die kwaliteit van 'n stuk beesvleis taamlik nou-
keurig te bepaal voor dit op die verbruiker se tafel kom. Die markklaar-
heid, wat sonder uitsondering gepaard gaan met uitstekende kwaliteit
(hoewel die teenoorgestelde nie geld nie), kan vasgestel word ; bouvorm,
nog 'n belangrike kenmerk van kwaliteit, is 'n opvallende eienskap. Kort-
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liks kan gene word dat kwaliteit of graad bepaal word volgens die voorkoms
van die karkas wat betref bouvorrn, markklaarheid, kleur, tekstuur en glans,
terwyl faktore soon ouderdom en geslag ook in aanmerking geneem word.

Die gewenste kwaliteit van verkoelde beesvleis kan na aanleiding van
bogenoemde eienskappe as volg omskrywe word :—

Bouvorm.—Dit het betrekking op die algemene bouvorm of fatsoen en
contour of profiel van die karkas. 'n Dier met die gewenste bouvorm het
'n kort nek en kort skenkels, diep ronde boude, vol lende en kruis met baie
vleis, goed-ontwikkelde ribbetjies, blaaie goed met vleis bedek, en dik vleis
op sye in ooreenstemming met die diepte van die romp en bors. Die bou
vorm hang of van die skelet, dikte van die vleis en dikte en verspreiding
van lyfvet, en berus grotendeels op teling, hoewel voeding en algemene
versorging ook 'n belangrike invloed uitoefen.

Tipe jongos geskik vir uitvoer. Dis 'n kruising tussen Afrikaner en Hereford.

Ongewenste Bouvorm.—Daaronder word verstaan algemeen heuperige
voorkoms, uitstaande heup- en bladbene, lang, dun nek, skenkels en boude
dun lende, en 'n besliste gebrek aan eweredigheid.

Markklaarheid.—Dit het betrekking op die dikte, aard en verspreiding
van vet. Die karkas van 'n dier wat goed markklaar gemaak is, moet met
'n egalige laag gladde vaste vet bedek wees, veral op die ribbetjies, lende,
blaaie en boude. 'n Taamlike hoeveelheid niervet en heelwat binnevet en
borsvet is gewens, asook baie sagte vet oor die ribbetjies binne in die borskas.
Die nek, skenkels en boude is die laaste dele van die lyf waarop vet aangesit
word, en derhaiwe moet veral op hierdie dele gelet word.

Ongewenste Markkiaar Toestand.—Daaronder word verstaan 'n tekort
aan lyf- en binnevet, of onegalige verspreiding of die aanwesigheid van vet
in kolle op die lyf, of sagte, geel of olierige vet.
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Dis moeilik vir 'n onervare persoon om die kwaliteit en die mate van
markklaarheid in die geval van 'n lewendige dier te bepaal, en dis altyd
raadsaam om te voel of sy vleis die kenmerkende vaste en tog veerkragtige
eienskappe het wat 'n aanduiding is van behoorlike markklaarheid. Daar
kan nie te veel nadruk op die belangrikheid van behoorlike nnarkklaarnnaking
gele word nie, aangesien dit so bale bydra tot die aantreklikheid van 'n
karkas en tegelyk 'n vereiste is van smaaklike en sagte vleis waarby 'n sekere
hoeveelheid vet onmisbaar is. Beesvleis van hoe kwaliteit wat beide sag is
en algemeen gewenste eienskappe het, kan alleen verkry word as die maer-
vleis in sekere mate met vet deurwas is.

Kleur en Tekstuur.—Hierdie eienskappe oefen heelwat invloed uit op
kwaliteit, wat veral betrekking het op die aard van die vet, en die dikte,
stewigheid en krag van die spiervesels sowel as van die bindweefsels. Dit
behels ook die hoeveelheid, selfstandigheid en aard van die ekstraksiestowwe
waarmee die spiervesels en bindweefsels deurtrek is. Marmering, dit wil
die mate waarin die maervleis deurwas is met vet, en waardeur die vars-
gesnyde oppervlakte van die vleis die gewenste gladde en fluweelagtige
voorkoms het, en die algemene verspreiding en kleur van die vet, is belangrike
oorwegings. In die geval van beesvleis van die beste kwaliteit het die maer-
vleis 'n helderrooi kleur, na gelang van die ouderdom van die dier, vaste
spierweefsels, met 'n minimum krag van vesels en bindweefsels, en vaste
vet, met die selle goed gevul, langs die bindweefsel en tussen die spiervesels.

Fleur.—Wat is „ fleur " ? „ Dis bepaald 'n bate in die handel en be-
invloed die prys, alhoewel dit weinig betrekking het op waarde. Dis ook
een van die ontasbare maar tog belangrike eienskappe, soos die skonnmel-
klank in 'n kreefblik, die gevoel van die sny van 'n skeermes, of die klank
van 'n lokonnotiefwiel wat die deskundige kan herken en skat, maar nie
kan beskrywe nie ".*

Die fleur van beesvleis word goed of sleg geag na gelang die kleur en
oppervlakte-tekstuur daarvan ooreenstem met die van vleis van 'n pas-
geslagte bees. Dit het betrekking op die blootgestelde spiervet en bind-
weefsels. Die blootgestelde spiere bestaan grotendeels uit die dun rooi
spiere, Panniculus carnosus, wat dele van die rug, sye en lieste van die karkas
bedek, en die behoud van die natuurlike kleur van hierdie spiere is uiters
belangrik vir die behoud van die fleur. 'n Goeie aanvanklike fleur word
gewoonlik aangetref in die geval van betreklike jong diere wat gesond en
behoorlik markklaar gemaak is, en voor hulle geslag is, behoorlik gehanteer
is. Om hierdie fleur te behou, is dit veral nodig om die dier behoorlik te
laat bloei, die karkas goed te dresseer en te verkoel, en om dit na
koeling en totdat dit op die mark vir verkoop uitgestal word, nie aan
lugtoestande bloot te stel nie.

Ouderdom van die Dier.—Ouderdom oefen heelwat invloed uit op kwali-
teit. Die jong dier lewer sagte vleis op met 'n fyn, oop tekstuur, die ge-
wenste helder kleur en wit vet. Sulke beesvleis verskil meestal van die
van ouer diere ten opsigte van hoeveelheid en verspreiding van vet ; die
ouer diere het naamlik 'n dunner laag lyfvet en na verhouding minder
niervet en kleiner hoeveelhede binnevet en borsvet. Namate 'n dier ouer
word, dit wil se meer as vyf jaar, ondergaan sy vleis heelwat verandering ;
die vet word meer geel van kleur en kom in kolle voor ; die maervleis word
donkerder en grof van vesel, en die been word hard, wit en splinterig.

* W. B. Hardy, Department of Scientific and Industrial Research Food Investigation,
Special Report No. 41, p. iii.
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Die Gradering van Beesvleis.

'n Noukeurige ondersoek bring aan die lig dat nie twee karkasse van
presies dieselfde kwaliteit is nie. By die gradering van beesvleis word die
karkasse dus in die praktyk gegradeer volgens die gemiddelde kwaliteit
binne die perke wat vir 'n besondere graad toegelaat word. Die uiterste
perke word definitief vasgestel, en kan nie na gelang van die seisoen of
omgewing gewysig word nie. Dit is onprakties om tipiese karkasse wat
die beste en swakste binne die graad geag word, te beskryf, want dan
word te veel aan die verbeelding van die onervare persoon oorgelaat. Kar-
kasse wat effens beter of swakker is as die tipiese of gemiddelde karkas
binne die graad kan natuurlik daaronder gegradeer word.

Belangrikheid van Voeding.

Voeding is net so belangrik as teling. Die osse wat op die plaas-
like mark as sogenaamde „ prima " beeste aangebied word, is in werklikheid
vetgemaakte trekosse of anders prima beeste wat op gras gevoer is en miskien
wel die gewenste verbeterde eienskappe besit, maar nie behoorlik markklaar
gemaak is, en nie van die kwaliteit is wat op oorseese marke verlang word
nie. Hierdie markklaarheid en kwaliteit kan alleen verkry word deur die
beeste oor 'n tydperk, wat afwissel na gelang van hul aanvanklike kondisie,
'n rantsoen te voer wat spesiaal bestem is om hulle markklaar te maak.
Benewens die vraagstuk van voeding om 'n dier in die regte mate markklaar
te maak, is daar ook nog vraagstukke aangaande die regte beweidingstelsel
en metode van veldbestuur om te verhoed dat die/jongos op enige:stadium

'n Dip en bees-drukgang is noodsaaklik op 'n grootbeesboerdery.

in sy ontwikkeling in sy groei gestrem word. Hierdie aspek van die pro-
bleem is nog belangriker as markklaarmaking, want dit hang grootliks van die
natuurlike weiveld van die land of of die Unie beeste vir uitvoer teen 'n wins
kan produseer, veral daar die grootbeesplase die diere sal moet lewer om
in landboustreke vet en markklaar te maak.

Daar is sekere streke in ons land waar diere geteel sowel as markklaar
gemaak kan word, maar die vernaamste vleisbeesstreke, byvoorbeeld Bet-
sjoeanaland en die noordelike Transvaal, is oor die algemeen uitsluitlik groot-
beesboerderystreke en moet dus hul driejaar-oud osse in die mieliestreke
van die hand sit om vet en markklaar gemaak te word. In die verlede het
die grootbeesboere die diere eers op 'n later ouderdom as grasgevoerde
prima-beeste op die plaaslike mark van die hand gesit, en min van die diere
is in die vetmaakstreke van die hand gesit. Die ontwikkeling van die uitvoer-
handel in verkoelde beesvleis sal ongetwyfeld 'n skakel in die vorm van 'n
sentrale mark vir vetmaakbeeste tussen telers en voerders in die lewe roep.
Op die manier sal daar 'n afsetgebied ontstaan waarin die veeboer sy jongosse
op 'n vroeb ouderdom kan verkoop, en die omset sal dus vinniger verloop,
terwyl diegene wat surplus beesvoer het jongosse sal kan kry om te voer
en hul graan in die vorm van beesvleis sal kan bemark.
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Beesteeltstreke.

Bygaande kaart is geteken om die verskillende streke, wat uiteraard
geskik is vir die produksie van vetmaakosse, en die streke waar die osse
markklaar gemaak kan word, in bred trekke aan te dui.

(Streke geskik vir die produksie van vetmaakosse word deur horisontale
lyne aangedui.)

(1) Betsjoeanalandstreek.—Hierdie streek is tans een van die belang-
rikste grootbeesboerderystreke in die Unie, hoofsaaklik as gevolg van die
navorsingswerk op Armoedsvlakte en Onderstepoort uitgevoer.

Oordeelkundige verskaffing van beenmeel dien nie alleen om lamsiekte
te bestry nie, maar het ook gelei tot 'n afname in sterfte weens ander oor-
sake, en tegelyk die produksie van vleis en melk aansienlik vermeerder.
Die oostelike deel van hierdie streek, veral die sandveld van die distrikte
Boshof en Hoopstad, sal trekosse produseer solank as daar 'n goeie mark
is. Hierdie deel is ook bekend vir die produksie van Afrikanerbeeste.

(2) Die Bosveld van Noordelike en Noordwestelike Transvaal.—Hierdie
streek word ook besonder geskik geag vir die produksie van vetmaakbeeste,
maar ongelukkig is die individuele plase as ekonomiese eenhede te klein
om uitsluitlik vir hierdie doel gebruik te word.

Die opname in hierdie streek deur die Afdeling Ekonomie en Marke
uitgevoer, het aan die lig gebring dat beesvleis- en melkproduksie op dieselfde
plaas onder die bestaande toestande nog betaal. Namate die uitvoerhandel
in beesvleis egter ontwikkel, sal hierdie gebied in die toekoms die vernaamste
bron word van beeste om in die mieliestreke markklaar gemaak te word.

(3) Noordoostelike Bosveld.—Hierdie streek is op die oomblik by uitstek
geskik vir die produksie van vetmaakbeeste op uitgebreide skaal, daar
die drakrag van die veld betreklik laag en die streek as geheel nog min
ontwikkel is. In hierdie streek, rowel as in die noordelike Transvaal, word
beesboerdery nog heelwat gestrem deur bosveld-bosluise en die siektes
wat deur hulle oorgedra word.

(4) Middelburgse Laeveld.—In die verlede is hierdie streek deur hod-
veldboere as winterweiding vir hul beeste en skape gebruik. Die gewoonte
om tydens sekere seisoene met die vee te trek, word egter ongewens geag,
en die streek behoort in die toekoms beeste vir vetmaakdoeleindes op te
lewer.

(5) Kleiner Streke.—Die Drakensberge, die oostelike kusstreek van die
Kaapprovinsie, en Zoeloeland is ook geskik vir die produksie van vetmaak-
beeste. Plaaslik-geteelde osse word reeds op taamlike groot skaal in die
oostelike Kaapprovinsie en die Drakensbergstreek vetgemaak. Langs die
ooskus van die Kaapprovinsie en in Zoeloeland word nog bale moeite onder-
vind met bosluise en siektes wat deur hulle oorgedra word.

Beesvetmaakstreke.

(Op die kaart word streke waarin slagosse markklaar gemaak word
deur vertikale lyne aangedui.)

Hierdie streke is beperk tot die mieliestreek. 	 Dit moet natuurlik
verstaan word dat die streek een van die vernaamste suiwel- en skaapboer-
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derystreke in die Unie is, en dat hierdie soorte boerdery steeds die belang-
rikste sal bly, maar 'n groot deel van die jaarlikse mielie-oes kan bepaald
met voordeel op die plaas aan slagbeeste gevoer word, veral in die westelike
deel van die mieliestreek.

Die suksesvolle ontwikkeling van 'n stelsel van beesvleisproduksie,
soos hierbo geskets, waaronder die teler sy vetmaakbeeste aan die voerder
in die mieliestreek oormaak, berus grootliks op behoorlike organisasie,
waardeur telers en voerders met mekaar in aanraking kan kom.

Dit word ten voile besef dat ontwikkeling in hierdie rigting langsaam
sal geskied, maar daar moet nadruk gele word op die felt dat daar op die
oomblik 'n ernstige tekort aan vetmaakosse van die gewenste tipe is. Die
teler wat 'n beperkte aantal jongosse van hierdie tipe teel, is in die reel
nie bereid om hulle teen redelike pryse vir vetmaakdoeleindes te verkoop
nie, want hy reken dat hy hulle self op welding alleen of op weiding plus
graanvoer oor 'n beperkte tydperk kan vetmaak, en dan groter winste kan
behaal. Skrywer wil nie die indruk wek dat beeste net in die mieliestreek
vetgemaak moet word nie, aangesien daar groot streke is waarin hulle met
voordeel op welding vetgemaak kan word, veral laat in die sourer en in die
herfs, maar dit kan alleen gedoen word as daar feitlik onbeperkte welding
beskikbaar is, en as slegs ouer osse, se van 3-lf tot 4+ jaar oud, gebruik word,
en dis nie die mees ekonomiese metode van beesvleisproduksie vir die mark
nie, veral as die weiding beperk is. Deur sy jongosse op 18 tot 24 maande
van die hand te sit, kan die teler sy omset verdubbel, met bale minder per-
manente skade aan sy weiveld. Hy sal dan nie alleen 'n groter trop jaaroud
ossies op dieselfde stuk grond kan aanhou nie, maar sal ook op dieselfde
veld twee „ oeste " van diere elke 4 jaar he, in plaas van siegs een oes soos
onder die tans bestaande stelsel.

(Dr. D. J. Schutte, Hoof-veeteeltbeampte, Afdeling Landbou-onderwys en
-uitbreiding.)

Vetmaak van Osse vir die Mark.
Die doel van markklaarmaak van slagbeeste is eenvoudig om die ver-

houding van vet in die karkas te verhoog. Hierin is meer opgeslote as wat
miskien in die eerste oogopslag besef kan word. Die markklaarmaak-proses
het nie alleen betrekking op die hoeveelheid vet in die karkas nie, maar ook
op die distribusie van die buitevet, d.w.s. die vetbedekking van die opper-
vlakte, die distribusie van vet tussen die spierweefsels (marmering) en die
verhouding van vet tot maervleis in die karkas, sowel as die hoeveelheid en
distribusie van die binnevet.

Dit word nog nie ten voile besef watter belangrike rol deur vet in die
vasstelling van die kwaliteit van beesvleis gespeel word nie. Smaaklikheid,
geur en sappigheid hang meer of van die hoeveelheid vet en distribusie
daarvan as van enige ander afsonderlike faktor. Dit verbeter ook die alge-
mene voorkoms van die karkas en help om die vleis 'n fleur te gee ; verder
verbeter dit die goedhou-eienskappe van die vleis op verkoelingstemperatuur.
Aan die ander kant, tensy die vet van die gewenste kwaliteit is, mag dit
die voorkoms en kwaliteit van die karkas benadeel, d.w.s. as dit byvoorbeeld
van 'n ongewenste kieur, of sag en olierig is, of geneig is om gaisterig te
word. Om dus die beste kwaliteit te verkry, is dit noodsaaklik om meer
aandag aan die markklaarmaak van slagvee te gee.
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Van mielies kry ons 'n aantal waardevolle soorte vetmaakvoer. Die
eerste en vernaamste is die heelgraan wat, weens sy hoe brandstofwaarde

in die vorm van koolhidrate en olie, beskou word as die
Mielies as allerbeste vetmaakvoer. Dan kom mieliekuilvoer wat as
Vetmaalc-
voer. gekombineerde sappige en ru-voer onoortreflik is. Daarna

kom kiemmeel, wat 'n waardevolle protelenbevattende, aan-
vullende voer is, en ten laaste het ons die stronke en kopblare om as ru-voer
te dien. Kiemmielies, ook 'n byproduk van mielies, word nie algemeen
in voedingsprogramme vir vleisbeeste gebruik nie. Natuurlik kom die
vraag op tot watter mate die mielie en sy byprodukte as 'n vetmaakrantsoen
gebruik kan word. Wat die ruvoer-deel van die rantsoen betref, kan kuilvoer
alleen, of kuilvoer saam met stronke, voordelig gebruik word, hoewel dit
beter is om een of ander soort hooi saam met die kuilvoer te gee. Kuilvoer
is egter onmisbaar in 'n voedingsprogram, en elke persoon wat besig is, of
voornemens is, om slagvee vir die mark vet te maak, behoort hom daarop
toe te le om kuilvoer van 'n deel van sy mielieoes te maak, want dis een
van die smaaklikste en mees ekonomiese voersoorte wat onder mielieboer-
derytoestande geproduseer kan word. Mielies en kafferboontjiehooi maak
'n eersteklas voer ; mieliekoppe en kafferboontjies saam ingekuil wanneer
die Otte in die harde deegstadium is, verskaf 'n voer wat nagenoeg gebalan-
seerd is.

Mielies, heel-afgemaak, gebreek of gemaal, is 'n eersteklas vetmaakvoer,
en behoort onder alle omstandighede, in die mieliestreek die grootste deel
van 'n graanrantsoen uit te maak. Dis egter nie 'n volledige rantsoen nie,
en moet in sekere opsigte, waar dit kortskiet, aangevul word, ten einde
die beste resultate te verkry. Dit kan die voordeligste gedoen word deur
die dier 'n peulgewashooi te voer, coos byvoorbeeld kafferboontjies, lusern,
grondboontjies, ens., as dit op die plaas gekweek kan word. Selfs 'n klein
daaglikse hoeveelheid, soon 5 pond per bees, sal voldoende wees om die nodige
balans van voedingstowwe gedurende die vroee stadiums van die vetmaak-
periode te verskaf. Teen die einde van die vetmaakperiode sal dit egter
nodig wees om 'n klein hoeveelheid oliekoek by te voeg, terwyl, by gebrek
aan 'n goeie peulgewashooi vroeg al 'n begin gemaak moet word met die
voer van oliekoek, d.w.s. ooreenkomstig die tipe en kondisie van die diere.

In die keuse van voerbeeste, moet bale ag gegee word op hul gesondheid,
groeimoontlikhede, en tipe van bees. Want tensy die diere gesond is,
spaarsame vreters is, die vereiste bouvorm besit en die eienskap het om die
voordeligste gebruik van hul voedsel te maak deur dit so you moontlik in
vleis van die beste kwaliteit om te sit, sal die voergee-proses baie duur
te staan kom.

Die voermetode en die hoeveelhede om te voer sal geheelenal afhang
van die tipe en toestande van die diere wat vetgemaak word, en die tyd

voer-
van die jaar. Derhalwe is dit noodsaaklik om te onderskei

metodes.	 tussen die drie vernaamste klasse diere wat gevoer moet
word.

Die eerste klas is die maer dier wat in swak kondisie is en wat gedurende
die wintermaande gevoer moet word. Diere wat onder hierdie klas val,
moet vir 'n lang tyd gevoer word, en moet gedurende die eerste tyd soveel
ru-voer—hooi en kuilvoer—kry as wat hulle kan opvreet. Min of geen
graan word gedurende hierdie periode gevoer nie, tensy die graan natuurlik
in vergelyking met die ru-voer bale goedkoop is. Dis 'n belangrike punt
waarvan die finansiele sukses of mislukking van die onderneming tot 'n groot
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mate sal afhang, want deur sorgvuldig-gekontroleerde voedingsproewe is
op afdoende wyse bewys dat, onder 'n normale prysverhouding van voeding-
stowwe, bah goedkoper aanwinste deur hierdie klas dier op ru-voer alleen
gemaak kan word as op 'n mielierantsoen, terwyl daar feitlik geen verskil
in die mate van gewigstoename is nie. Die vetmaaktyd van hierdie klas
vleisbees beslaan gewoonlik 150 dae, maar dit kan selfs langer duur.
Gedurende die eerste 50 dae van hierdie periode word gewoonlik geen
graan gevoer nie. Hierop volg, vir die volgende 30 dae, 'n matige mielie-
rantsoen, se 5 pond per dier per dag, en dit word geleidelik gedurende
die volgende 20 dae vermeerder totdat die diere op 'n voile mielierantsoen
van 10 tot 15 lb. is. Gevind is dat bale beter resultate op hierdie wyse
verkry word as wanneer 'n gemiddelde rantsoen van 10 pond mielies
gedurende die hele periode gevoer word. Na mate die dier die voile
mielierantsoen nader, word die hoeveelheid hooi trapsgewyse verminder.

Die tweede klas kan as groeikragtige vetmaakdiere in middelmatige kondi-
sie beskryf word, d.w.s. diere wat goed in die vleis is, soos gewoonlik die
geval is met beeste wat gedurende die herfs op goeie weiding, en gedurende
die winter op oulande geloop het. Mens kan maklik 'n goeie groeikragtige
vetmaakdier herken as jy onthou dat die volwasse vleis-os, wat opgevoer
moet word, reeds al die maervleis (spiervesels) dra wat dit ooit sal produseer
hoe lank of hoe goed by ookal gevoer mag word. Die dier moet dus goed
in die vleis wees, tekens van goeie vordering toon en die hoedanigheid besit
om vinnig vet te word. Hierdie tipe word slegs vir 'n kort tydperk gevoer-
selde langer as 100 dae. 'n Graan rantsoen kan voordelig uit die staanspoor,
en feitlik in maksimum hoeveelhede gedurende die hele voedingsperiode
gevoer word, d.w.s. net soveel as wat die dier kan opvreet. Die rantsoen
moet egter nie net uit graan bestaan nie, aangesien 'n sekere hoeveelheid
ru-voer nodig is, en in die opsig is mieliekuilvoer weer 'n uitstekende vet-
maakvoer. Die hoeveelheid hooi om te voer moet beperk word, veral
gedurende die laaste stadiums van die voedingsperiode. Wanneer die diere
op 'n voile mielierantsoen is, se 15 pond per dier per dag, sal gevind word
dat die verbruik van kuilvoer waarskynlik tot 25 of 20 pond sal verminder.
Verder is dit wenslik dat 'n klein bietjie oliekoek bygevoeg word ten einde
die diere vinniger te laat vet word, ook om kwaliteit in die finale produk
te verseker. Waar mielies as die enigste vorm van graanvoer gebruik word,
is dit geneig om 'n onegalige eindproduk en gebrekkige marmering (die
gewenste verhouding van vet tot maervleis waarvoor so 'n groot aanvraag
op die beste marke bestaan), te !ewer. Hierdie ongewenste gevolge van
mielies word grotendeels uitgeskakel deur die byvoeging van oliekoek by
die rantsoen-10 persent van die totale graanrantsoen as peulgewashooi
nie beskikbaar is nie, en 5 persent as dit scam met peulgewashooi gevoer
word. Dit geld nie alleen vir beeste wat vir 'n kort tydperk, maar ook vir
die wat vir 'n lang tydperk gevoer word terwyl hulle op die voile rantsoen
is. Grondboontjiekoek, katoensaadkoek en lynoliekoek is ewe doeltreffend.
Koringsemels kan in die plek van oliekoek gevoer word, maar dan in groter
hoeveelhede. Instede hiervan kan vleis- of bloedmeel gevoer word.

Die derde klas bestaan uit diere wat in goeie kondisie van die veld of
kom, veral teen die end van die somer. Sodanige diere, hoewel hulle goed
in vleis is, behoort vir 'n kort tydperk, sowat 6 tot 8 weke, op 'n graan-
rantsoen afgerond te word om sodoende die vereiste fleur aan die vleis te
gee, d.w.s. as hulle vir uitvoer geslag moet word.

Die afrondingsperiode hoef nie langer as gemiddeld ses weke te duur
nie. Soms kan dit egter moeilik wees om die beeste in so 'n kort tyd op
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die voile rantsoen te bring, veral wanneer inaggeneem word dat hulle,
wanneer hulle vir die eerste maal 'n graanrantsoen ontvang, tydelik in
kondisie kan afneem tot tyd en wyl hulle aan die verandering gewoon geraak
het. Gedurende hierdie tydperk moet die diere voile rantsoen gevoer word,
d.w.s., op 'n daagiikse maksimum-graanrantsoen van 15 of meer pond.
Terselfdertyd moet hulle nie toegelaat word om hulle aan gras dik te vreet
nie. Dis verkeerd om tot die gevolgtrekking te kom dat dit 'n vermorsing
van graan is om diere, wat reeds 'n markklaarkondisie bereik het, of te
rond. Beeste van die gewenste vleistipe en ouderdom sal, as hulle eenmaal
aan die veranderde rantsoen gewoon geraak het, daagliks voortdurend
1+ tot 2+ pond swaarder word gedurende die afrondingsproses, en elke pond
lewende gewig beteken minstens 'n addisionele + pond skoongewig, wat
4d. tot 6d. werd is na gelang die prys waarvoor die vleis verkoop word hoer
of laer is. Bowendien is dit bes moontlik dat die verbetering in die voorkoms
en kwaliteit van die karkas 'n vermeerdering van id. tot 4d. per pond op

FR- die hele karkas as gevoig sal he, wat dus oor en oor die ekstra arbeids- en
voedingskoste sal vergoed.

Beeste wat vir slagdoeleindes gevoer word, moet bemark word so you
as hulle in markklaarkondisie is, aangesien dit nie betaal om vetmaakbeeste

Bemarking-

tot 'n te hoe graad van markklaarheid te bring nie, want as

stadium.	 'n dier eenmaal in hierdie opsig 'n sekere stadium bereik
het sal enige addisionele toename in gewig te duur word,

nie alleen omdat die diere meer voer per eenheid gewigstoename verbruik
nie, maar ook omdat sodanige toename meer gekonsentreer is en, in verhou-
ding, minder water en meer vet bevat. As dit egter miskien wenslik is om
die diere 'n rukkie langer te hou, dan moet hulle net genoeg voer kry om
hul gewig en kondisie te behou. Met ondervinding kan jy maklik se wanneer
'n dier markklaar is. By 'n dier wat nog nie markklaar is nie, is die vleis
oor die rug, ribbes en blaaie betreklik hard, en duik nie maklik in as dit
met die hand gedruk word nie, terwyl in die geval van 'n behoorlik-vet-
gemaakte dier die vleis sag en tog stewig en veerkragtig voel, en die lies,

11" broek en sak goedgevul is. By 'n dier wat te vet is, voel die vleis sag en
opgeswel, en daar is gewoonlik 'n gebrek aan gladheid. Die ongeoefende
kan maklik mislei word deur die voorkoms alleen. Sommige diere het kort
gladde haar en sulke diere lyk gewoonlik mooi glad en vet, hoewel hulle
nog gladnie markklaar is nie. Ook met langhaar-diere, kan die kroes voor-
koms die oningewyde mislei dat die dier nog nie geskik is of kwaliteit het
nie, hoewel dit uitstekend kan wees wanneer geslag.

Ten slotte moet die bereiding van voer bespreek word. Tef- en grashooi
het nie bereiding nodig nie, en kan bes uit hooirakke in 'n oop kamp gevoer

Bere•ding	
word. Mieliestronke kan heel of gekerf gegee word. 'n

van Voer.	 Peulgewas moet, indien fasiliteite beskikbaar is, gekerf en
in trogge gevoer word, anders word bale daarvan nie gevreet

nie en gevolglik gemors. Kuilvoer moet ook in trogge kom. Mielies kan
heel, gebreek of gemaal gevoer word, maar as daar varke is wat agter die
beeste kan loop en al die gemorste en onverteerde graan kan optel, kan die
ekstra maalkoste bespaar word. Om dus 'n paar speenvarke saam met die
beeste te laat loop, is 'n belangrike punt en verdien ernstige oorweging, verai
waar 'n voile rantsoen van mieliepitte gevoer word. Die wins op die varke
sal in menige geval al die verskil maak tussen 'n wins en 'n verlies op die
onderneming, want aangesien die varke op hierdie manier gewoonlik al
die nodige graankos kry, sal dit slegs nodig wees om hulle afgeroomde melk
of vleismeel as 'n aanvullende voer te gee. Die wins met varke per os kan
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onder normale toestande van 10s. tot 15s. wees. Om die mielies te maal of
te breek is onnodige onkoste, en word gewoonlik nie deur die addisionele
voordeel uit die beeste geregverdig nie.

Enige verandering in die rantsoen moet geleidelik geskied. Veral moet
versigtig gehandel word wanneer die diere op 'n voile mielierantsoen ge-
bring word, sodat enige spysverteringsmoeilikhede, wat die diere baie
kan terugsit, vermy kan word. Die diere het ook oefening nodig, en dis
verkeerd om te reken dat hulle juis pal op stal moet staan om vinnig in
gewig toe te neem. 'n Ruim werf of, nog beter, 'n klein kampie, waarin
daar 'n permanente voorraad skoon drinkwater is, moet verskaf word,
sodat die diere net op voertye, of wanneer die weer ongunstig is op stal
kom. Dis ook wenslik om daagliks 'n bietjie sout oor die rantsoen te strooi,
want dit gee die diere beter eetlus. Alle graansoorte is ryk aan bemistings-
bestanddele, en as die diere groot hoeveelhede graan gevoer word, sal baie
van die bestanddele weer in die mis teruggevind word. Maar behaiwe
dit is daar nog 'n vraagstuk wat net so belangrik is, naamlik die uitwerking
van beter voermetodes op die kwaliteit van ons lewende hawe. Nie alleen
sal dit die kwaliteit, byvoorbeeld van beesvleis wat deur die bestaande
veestapel geproduseer word, verbeter nie, maar die beesboer sal ook you
besef dat beter-geteelde beeste, wat so gevoer word, bale meer winsgewend
is as prulbeeste ; en dit alleen sal 'n groot aansporing wees tot die algemene
verbetering van kwaliteit deur middel van teling, met die gevolg dat Suid-
Afrika eerder in staat sal wees om 'n vaste voet op die meer kieskeurige,
dog terselfdertyd meer winsgewende oorseese mark te kry.

Tipe Bees Geskik vir die Uitvoerhandel in Verkoelde Vleis.

Die eerste belangrike punte wat in aanmerking geneem moet word, is
die tipe, ouderdom en markklaarmaak van die diere wat vir uitvoer geslag
moet word. Die oorseese vleishandel beskou „ verkoelde " beesvleis as
gelykstaande met „ hoogste kwaliteit ", en die Suid-Afrikaanse uitvoerder
strewe om daardie hoe standaard van kwaliteit wat deur die buitelandse
handel verlang en geeis word, in sy verskepings te bereik. Dis in belang
van elkeen wat direk of indirek by die beesbedryf belang het, dat 'n perma-
nente mark verkry word en nie slegs 'n tydelike afsetgebied vir oortollige
beesvleis van lae gehalte nie. Algemene verbetering in tipe en kwaliteit,
en gevolglik die winsgewendheid van die beesboerdery van die Unie kan
alleen verkry word deur 'n aanvraag te skep vir beesvleis van 'n beter
kwaliteit ; met die bestaande toestande op ons plaaslike mark is dit heeltemal
duidelik dat ons na die buitelandse mark moet kyk vir die nodige aansporing
tot algemene verbetering.

Dis 'n goed bekende feit dat beeste van die erkende vleisrasse meer
geskik is om te voer as die deurmekaar soort diere, of van die melkrasse,

want hoewel 'n dier vetgevoer kan word deur korrekte
voordele	 voeding, is die vleisaansit en spierontwikkeling tog eien-
vandie Vleisras-
re. skappe wat net by die re to vleisrasse te kry is en hulle dus

waardevol maak vir vleisproduksie ; hierdie eienskap moet
oorgeerf word. Die massa gegewens wat dus verkry is in verband met
die resultate van voedingsproewe is afdoende bewys dat die vleisrasdier
groot voordele besit bo die gewone tipe in verband met die volgende punte :

(1) Gouer en bale groter winste kan met die vleistipe-bees behaal
word.
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(2) Die bees van 'n beter graad gee 'n groter hoeveelheid geslagte
vleis.

(3) Die prulbees gee 'n groter hoeveelheid onvoordelige binnevet.

(4) Die vleistipe gee 'n beter laag buitevet wat meer eweredig
versprei is.

(5) Die goeie vleisras-dier maak beter gebruik van kragvoer as die
laegraad bees.

(6) Die goedgeteelde jong-os, van goeie kwaliteit en kondisie, sal
gouer slagbaar wees as een van 'n swak vleistipe.

(7) Die karkas van 'n uitstaande vleisras-bees sal altyd 'n beter prys
behaal op die kieskeurige marke as die karkas van 'n bees van
swakker gehalte.

(8) En dan ook het 'n goeie vleistipe-bees 'n baie vername morele
invloed op die eienaar ; die meeste beesboere is trots op hul
kuddes en hulle is baie bly as hulle prima-slagosse kan lewer wat
vir uitvoer geskik is. Sulke boere kry somar aansien en invloed
in hul omgewing.

Die ouderdom van die beeste is ook van groot belang. 	 Die beste
beesvleis word verkry van diere wat van 14 tot 24 jaar oud is, dog ons moet

ook in aanmerking neem dat sommige uitstekende vleisrasse
Beste	 soon b.v. die Afrikaner, 'n bietjie stadig is om uit te groei.
Ouderdom
vir	 Voorsiening is dus in die uitvoerregulasies gemaak dat beeste
uitvoer.	 tot die ouderdom van 5 jaar vir uitvoer aangeneem mag word,

op voorwaarde dat hulle voldoen aan at die ander vereistes
wat in die regulasies vasgestel is.

Die kwessie van geslag moet in aanmerking geneem word. Ons moet
se dat die kwessie van geslag te dikwels in sy belangrikheid oorskat word,
want wat kwaliteit en smaak betref, is die vleis van 'n goeie vleisras-vers,

011 wat in goeie kondisie is, net so goed as die vleis van 'n jong-os van dieselfde
tipe, ouderdom, gewig en kondisie. Dis waar, jong-osse is gewoonlik 'n
bietjie swaarder in vleis as verse en die vet van verse is nie so eweredig
versprei nie, maar as mens na 'n stuk vleis kyk wat vir die kleinhandel
afgesny is, is dit gewoonlik onmoontlik om te se of dit vers- of osvleis is.

Karkasvereistes.

Die karkas moet in goeie proporsie wees wat betref lengte, breedte
en dikte. Dik vleis is noodsaaklik. Lende en skof moet goed gevul wees,
Blaaie, ribbes en agterlyf moenie te veel uitstaan nie, maargebrek aan behoor-
like ontwikkeling van hierdie dele van die dier is natuurlik ongewens.

'n Goeie kondisie word aangedui deur 'n vaste egalige laag vet. 'n
Middelmatige niervet en 'n sigbare vetlaag aan die binnekant van die ribbes

Kondisie	
is noodsaaklik. Daar die agter-kwart die laaste deel is om

vir Slag.	 'n vetlaag te kry in die vetmaakproses, is dit besonder nodig
om aandag aan hierdie deel van die karkas te bestee. Die

noodsaaklikheid van 'n goeie slagkondisie kan nie genoeg beklemtoon word
nie, want dis noodsaaklik vir die behoorlike setting van die vleis. As die
maervleis blootgestel is sal dit skimmel en gouer sleg word as wanneer dit
deur 'n laag vet bedek is. 'n Gebrek aan behoorlike slagkondisie sal beteken
afwesigheid van die sappige ryk smaak wat so kenmerkend is van hoe kwaliteit
beesvleis. Die buitenste vetlaag moet egter nie meer as 'n driekwart-duim
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dik oor die rug wees nie, anders sal dit sag en skadelik wees, terwyl daar
dan ook te veel binnevet sal wees wat skadelik is en niks bydra tot die waarde
van die karkas nie.

Dis 'n term met 'n wye betekenis, en sluit in kleur, tekstuur van die
vet en vleis, been-tekstuur, marmering, ens.

Kwaliteit. 
Kleur.—'n Helder diep-rooi kleur in die vleis, en 'n skoon
wit of roomwit vet, word verlang. 'n Donker kleur in die

maervleis is ongewens, daar dit nie alleen afbreuk doen aan die voorkoms
nie, maar dit sal ook nie so goed hou as liggekleurde vleis nie, as die donker

Primabeesvleis - karkasse.

kleur veroorsaak is deur slegte bloeding. 'n Donker kleur in die vleis kan
toegeskryf word aan 'n toestand van rusteloosheid in die diere, opgewonden-
heid of, in die geval van verse, aan bronstigheid. In die meeste gevalle is
dit egter toe te skryf aan hanteermetodes voor die diere geslag word, terwyl
voeding ook 'n bykomende faktor is. Dit is die algemene mening dat die
vleis van diere wat op gran geloop het, donkerkleurig is. 'n Geel vet is bale
ongewens. Die geel kleur kom veral voor in sekere melkbeesrasse. Ouder-
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dom het heelwat invloed op die kleur van die vet, terwyl beeste wat vet-
gemaak is op somergroenvoer, gewoonlik geel vet gee.

Tekstuur.—As beesvleis pas deurgesny is moet die snyopperviak glad
en fluweelagtig wees en 'n fyn oop draad wys, terwyl dit egter nie draderig
moet wees nie. Die mees-gewenste tekstuur word altyd verkry in jong
diere. Die bene moet middelmatig dik wees, en die snyoppervlak rooierig.
Wit, gesplinterde been en harde knokke aan die punte van die ruggraat is aan-
duidings van ouderdom in die diere waarvan die vleis verkry is. As die rugstring
van sulke karkasse gesplits word, dan splinter dit gewoonlik.

Marmering.—Dis wenslik dat die maervleis goed deurspek moet wees
met vet. Die hoogste kwaliteit beesvleis kan alleen verkry word as dit 'n
groot gedeelte goed gemarmerde of deurspekte maervleis wys en 'n matige
laag buitevet.

Gesonde Toestand.—Net karkasse van gesonde diere moet gebruik word,
en dit moet vry wees van kneusplekke of vlekke, wat nie alleen afbreuk
doen aan die voorkoms nie, maar ook aan die goedhou-eienskappe van die
vleis. Onder die verkoelings-proses, sal gekneusde plekke nog vir 'n geruime
tyd aanhou met „ traan ".

Bereiding.

Die karkasse moet op 'n aantreklike manier gedresseer word. Hier-
onder word inbegryp : goed leegbloei, versigtig afslag en dressering, regte
manier van verkoeling, opsny in kwarte en toedraai.

(Dr. D. J. Schutte, Hoof-veeteeltbeampte, Afdeling Landbou-onderwys en- uitbreiding.)

Bestuur van 'n Vleisbeesstoetkudde.
Die gevestigde stoetkudde wat behoorlik bestuur word, is die bron

van produksie op groot skaal dwarsdeur die land, hetsy op klein place waar
jaarliks 20 tot 100 jong-osse vetgemaak word, hetsy op groot beesplase
met enige duisende stuks beeste.

Die teling van geskikte stoetbeeste is gespesialiseerde werk waarby
rekening gehou moet word met al die grondbeginsels wat ten opsigte van
enige ander besigheidsonderneming geld, en bowendien moet die erkende
beginsels van veeteelt en veebestuur oordeelkundig toegepas word. Stoet-
teling is veral die werk van die kunstenaar met 'n aangebore vermoe om die
inherente lewenseienskappe van goedgeteelde diere met sukses voort te
plant, en behoort nie eenvoudig as 'n besigheidsonderneming aanvaar te
word nie.

Teling is 'n kuns ; dit bestaan uit oordeelkundige beheer en bestuur
van ingebore lewenseienskappe van plaasdiere op winsgewende en eko-
nomiese Wyse tot groter xfoordeel, en beteken nie eenvoudig die vermeer-
dering van getalle nie, want die groot getalle word meesal die slagoffers
van siektes, en gee ook aanleiding tot oorbeweiding en verswakking van die
mark.

Die werk van die stoetteler is 'n kuns wat verstand, middele en besig-
heidskennis vereis. Sy materiaal is onderhewig aan bepaalde wette en
teeltbeginsels, en sy sukses as 'n vooraanstaande teler hang of van oordeel-
kundige toepassing van en beheer oor daardie wette en beginsels. Die
vernaamste faktore is oorerflikheid, omgewing en seleksie. Hierdie faktore
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is onafskeidbaar aanmekaar verbonde. Dit kan weergegee word in die
eenvoudige woorde : teel, voer en uitsoek. Dit is die faktore waarop
ontwikkeling berus en waarvan voortreflikheid en suiwerheid van afstamming
afhang.

Die Kuddebul.

Die bul is die helfte van die kudde. Hy is die vaer van elke kalf wat in
sy kudde gebore word, en oefen 'n goeie of slegte invloed op elkeen uit.
As hy van hoe produksiewaarde is, afstam van 'n voorgeslag wat goeie
prestasie gelewer het, en van suiwer bloed is, en bekend is as 'n tipe wat
die uitstaande kenmerke van vroee volgroeidheid, eenvormige bouvorm,
kwaliteit, sterk gestel, beantwoording aan goeie voeding, besit, dan het
sy afstammelinge alle moontlike kans om na hul vaer te aard, en van die-
selfde tipe en ewe winsgewend te wees.

Om erfdwang te he, moet die betroubaarheid van sy afstamming gesteun
word deur uitstaande karaktereienskappe, manlikheid, kwaliteit, gesonde
toestand en 'n nuttige vorm.

Die vooraanstaande stoetteler koop 'n but wat al gepresteer het, 'n but
waarvan die afstammelinge blyke gee van hul afkoms ; hulle is pryswenners
op tentoonstellings van teeldiere sowel as van vetvee en slagvee. Sulke
bulle is skaars, en kan dikwels nie bloot met geld gekoop word nie. Stoet-
telers koop meesal bulkalwers van butte wat at op die proef gestel is, of
anders behoort hulle dit te doen. Stamregisters en prestasies word nou-
keurig nagegaan. Dis veral nodig om versigtig te wees by die keuse van
'n but vir 'n goeie kudde.

'n Jong but wat goed versorg en ontwikkel is, kan op 18 maande
ouderdom gebruik word, hoewel min stoettelers dit veel sal doen ; hy

is beter op die ouderdom van twee of drie jaar, en op sy
Teel-	 beste van vier tot agt jaar en ouer, as hy behoorlik gebruik
ouderdom.

en versorg word.

'n Goeie vierjaar-oud but kan van 150 tot 200 koeie per jaar dek,
maar aangesien die teler eenvormige klompe bulletjies wit he om groot

Aantal Koeie 
te maak en te verkoop, sal hy graag sien dat sy koeie alma)

per Bul. binne 'n betreklike kort tydperk kalf, en dan sal 'n kleiner
teelkudde van, se, 50 tot 80 koeie groot genoeg wees.

Vooruitstrewende veeteeltlande skenk aandag aan kunsmatige bevrug-
ting in die geval van waardevolle stoetvee, en metodes wat 'n volmaakte
stadium bereik het, sal die gebruik van uitstaande butte aansienlik verge-
maklik, wat tot voordeel van die ras sowel as die telers sal strek.

Sommige telers gee 'n aantal uitgesoekte koeie en verse aan elke but,
en laat hulle dan met die but in 'n aparte kamp loop onder daaglikse toesig

Dekstelsel. 
vir minstens twee bronstydperke (45 dae), terwyl ander weer
die voorkeur aan handdekking gee.

Vir 'n klein kudde is laasgenoemde stelsel die beste, want dit beteken
groter sekerheid en die but se energie word ook nie verspil nie.

Die beste tyd om koeie te laat kalf, is nog nie definitief vasgestel nie.
Sommige telers meen dat lente, en ander weer dat winter of herfs die beste

Teelseisoen. 
tyd is. Die beste tydperk hang van verskeie faktore af,
byv. klimaatstoestande, soort veld, weiding en aanvullende

voer-voorrade. Waar aanvullende voer volop is, is dit die beste om die
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koeie in die winter of herfs te laat kaif. Watter tydperk ook gekies word,
al die koeie moet binne 'n kort tydperk kaif, sodat die kalwers saam kan
ontwikkel en alma) in een klas van dieselfde ouderdom verkoop kan word.

Die Teelkudde.

As die bul die heifte van die kudde is, dan vorm die opeenvolgende
geslagte koeie die boiwerk van die kudde. Hulle moet die beste verteen-
woordigers van die ras wees, wat betref tipe, kenmerke, suiwerheid, kwali-
teit en gesonde gestel.

Hul rekords van teling en prestasie moet sodanig wees dat die eienskappe
sonder twyfel op hul kalwers oorgedra sal word, mits die beste bulle van
die ras en tipe gebruik word. Die individuele koei moet die uitgangspunt

'n Aberdeen-Angus koei.

wees, en dan sal eenvormigheid van vermoe, individualiteit en tipe die
kenmerke van die kudde wees. Die kudde moet so bestuur word dat die
kalwers kans sal kry om die lewe te begin op 'n wyse wat hulle in staat
sal stel om hul oorgeerfde vermoe tot die hoogste moontlike mate te ont-
wikkel. Hierdie oorerwing van die moerskant word hoofsaaklik deur teling
beinvloed, maar hang ook beslis of van metodes van bestuur, teelstelsel,
kalftyd, en bowenal van behoorlike voeding.

Die eienskap om vroeg uit te groei, is een van die beiangrikste vereistes
vir vleisbeeste. Koeie wat kalwers moet grootmaak, kan nie bra groei

en ontwikkel nie. Teelouderdom is dus grootliks 'n vraag-
Teel-	 stuk van ontwikkeling.	 Hoe beter die jong verskalwers
ouderdom.

ontwikkel onderwyl hulle groei, hoe gouer hulle geskik is
om van te tees. Verse van die erkende vleisbeesrasse wat behoorlik ver-
sorg en behandel is, behoort te kalf as hulle 3 jaar oud is. As hul groei
deur ongunstige toestande verhinder word, behoort hulle langer toegelaat
te word om te ontwikkel en eers te kaif as hulle 32 jaar oud is.
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Suiwerheid van afstamming en individuele voortreflikheid van die
ouers beteken maar min as die omgewing nie geskik is nie. Die huidige

vleisbeesrasse is grotendeels deur middel van verbeterde
Ontwikkeling metodes van versorging en bestuur ontwikkel. Hul voor-va j ong
Diere.	 treflikheid kan nie duidelik aan die lig kom onder toestande

wat vir die voile ontwikkeling van hul vermoe ongunstig
is nie.

Die jong dier wat agteruitgaan en sy liggaamsvet verloor, kan nie so
'n goeie slagbees wees as die een wat sedert geboorte die nodige aandag
geniet het nie. Die kalf groei nie alleen die beste solank hy klein is nie,
maar dis ook die tyd wanneer sy eienskappe as vleisbees die beste ontwikkel.
Dis die plig van elke teler van stoetbeeste om die volste gebruik te maak
van hierdie neiging om vroeg uit te groei.

Behoorlike Voeding en Ontwikkeling.

Die grondbeginsel is, volgens die spreuk dat „ drie-vierdes van die
dier deur sy keel gaan ", om te sorg dat die dier elke dag van sy lewe genoeg
kos kry.

By die teling van stoetvee, waar enkele diere dikwels honderde of
selfs duisende ponde werd is, pas die teler al die wetenskaplike beginsels
in verband met veeteelt en die reels in verband met voeding en voedingsleer
toe ; hy skryf gebalanseerde rantsoene voor, pas die regte gesondheids-
maatreels toe, en beoefen 'n gesonde stelsel van bestuur en teling.

Stoetvee word op 'n ander manier as slagvee vir die mark gevoer. In
die geval van eersgenoemdes word voile ontwikkeling en produksievermoe
oor 'n lang lewenstydperk beoog, terwyl in laasgenoemde geval maksimum
resultate binne 'n betreklike kort tydperk verlang word. Dit is derhalwe
duidelik dat verkeerde voeding nie alleen duur te staan kom nie, maar
ook noodlottige gevolge kan he. Oorvoer van stoetvee veroorsaak dikwels
onvermoe en steriliteit, en dit kan in die geval van waardevolle teelvee
ernstige verliese beteken, terwyl te veel proteien-ryke voer vir vetvee
weer skadelik is.

Die meer belangrike en bekendste bestanddele van voedingstowwe is
proteien, koolhidrate, vet- en mineraalstowwe, en 'n sekere hoeveelheid

van elk is nodig om lewe te verseker, terwyl addisionele
Voedings-	 hoeveelhede van bepaalde bestanddele nodig is vir sekere
bestanddele.

doeleindes. Om diere vet te maak, is meer koolhidrate
en vet nodig, want hierdie bestanddele bevorder veral die vorming van
vet, terwyl die proteYene hoofsaaklik bydra tot die vorming van vleis.
Mineraalstowwe bevorder die ontwikkeling van been en weefsel en hou
die gestel oor die algemeen gesond.

Meeste boere het algemene kennis van die voedingseienskappe van
voersoorte wat op die plaas verbou word ; dit word geredelik erken dat
'n pond grondboontjies, byvoorbeeld, meer voedingswaarde het as 'n pond
mielies. Alle voedingstowwe kan min of meer onder drie soorte geklassi-
fiseer word : kragvoer, ru-voer en sappige voer.

Onder kragvoer is inbegrepe alle graansoorte en saad en neweprodukte
daarvan, soos semels, lynsaadmeel, mielie-oliemeel, ens. ; hierdie voeding-
stowwe is gewoonlik in gekondenseerde vorm, en bevat afwisselende per-
sentasies proteIen, maar gewoonlik meer daarvan as enige ander soort voe-
dingstof. Dit is minder veselagtig en het in die reel meer verteerbare be-
standdele. Onder ru-voer is inbegrepe alle growwe voersoorte, soos die
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verskillende soorte hooi en dergelike voersoorte, wat 'n betreklike hoe
veselgehalte en minder verteerbare bestanddele het. Onder sappige voer-
soorte val alle voer- en graangewasse in die groen- en groei-stadiums, asook
die erkende sappige voersoorte soos kuilvoer, wortelgewasse, verskillende
bolgewasse, pampoene, turksvyblaaie en alle voersoorte wat 'n hoe per-
sentasie water bevat.

Sukses met die voer van kunsmatige voedingstowwe hang af van die
mate waarin dieselfde resultate verkry word as met goeie weiding. Die
vernaamste vereistes van goeie weiding is 'n voldoende hoeveelheid, ver-
skeidenheid, smaaklikheid, verteerbaarheid, voedsaamheid, sappigheid en
bowenal moet dit goedkoop wees. Voer wat die boer self verbou of koop,
word gegee om weiding aan te vul of te vervang waar dit ontoereikend
is of nie beskikbaar nie ; maar aangesien gras vir alle soorte vee die natuur-
like voer is, behoort elke stoetteler hierdie bron van voeding soveel moont-
lik te gebruik.

Jong gras is die gebalanseerde rantsoen wat deur die natuur verstrek
word, en is 'n blywende bate vir die progressiewe veeboer. Ons moet

Veldweiding. onderskei tussen natuurlike weivelde, wat gewoonlik veld
of weiding genoem word, en aangeplante weiveld ; altwee

soorte kan ontsaglik uitgebrei, verbeter, en besonder nuttig aangewend
word.

Ons veld is ons grootste nasionale bate, en daar is groot skemas op tou
om dit te bewaar en te verbeter. Die kern van hierdie nasinoale skemas
is die gewone plaas, en die beesteler moet dus sy welding as 'n belangrike
en onontbeerlike faktor in verband met die teling van beeste beskou ; hy
moet persoonlike en betroubare kennis besit van die drakrag van sy veld
en ander voerreserwes, sodat hy nie alleen oorbeweiding kan vermy nie,
maar ook voldoende kos kan verskaf vir elke bees in sy besit gedurende die
hele jaar. Hy moet 'n definitiewe beweidingstelsel volg, ten einde die beste
voordeel uit die veld te kan trek, sowel wat betref die veld as sy vee.

Aangeplante weiveld begin al hoe meer 'n normale verskynsel in ons
progressiewe veeteeltstreke te word. Veetelers word al hoe meer bewus
van die waarde van weidings, en hierdie bewustheid kondig 'n nuwe tydperk
in ons veeboerdery aan. Aangeplante weidings verstrek baie voedsame
en smaaklik kos vir alle soorte vee. Vee kan in gewig toeneem op die goed-
koopste en mees ekonomiese wyse as hulle eenvoudig op goeie weiveld
loop wanneer die veld op sy beste is, en mits die regte stelsel van beweiding
en bestuur gevolgword. Sulke weidings behoort nie te vroeg in die lente
bewei te word nie, maar liewers 'n kans te kry om 'n goeie begin te maak
en eers volop en voedsaam te word. As die vee te vroeg daarop wei, kry
hulle eenvoudig te min kos en die veld word uitgetrap, en dit belemmer
produksie en verminder die beskikbare weiding.

Die afkamping van weiveld om 'n stelsel van wisselweiding te kan toepas,
is gebiedend noodsaaklik. Die aantal kampe, aantal vee per kamp, en tyd-
perk wat hulle in 'n bepaalde kamp loop, sal afhang van die groei en kwaliteit
van die gras. Alles hang af van oordeelkundige waarneming—aangeplante
weiding verdien net soveel aandag as enige waardevolle plaasgewas.

Gras is die voedsaamste gedurende die jong groeistadiums. Dit moet
behoorlik bewei, of gesny en in graskoek omgesit word, en op die manier
kan die hoe voedingswaarde daarvan bewaar word vir wintervoer of om
kragvoer aan te vul. Die aanplanting van weidings en bewaring van natuur-
like veld sal 'n hele omwenteling in veeboerdery teweegbring, en dis in belang
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van elke boer om heeltemal op hoogte te wees van hierdie belangrike aspek
van ons veeboerdery.

As weiveld volop is, is die vee in die algemeen so goed moontlik versorg,
maar ongelukkig is klimaatstoestande dikwels ongunstig ; 'n droe tydperk

breek aan, en natuurlike voorrade is dan ontoereikend.
Aanvullende Bowendien het Suid-Afrika 'n reenval wat net gedurende sekere
voer.

seisoene kom, en dan hog afwisselend in omvang en betrou-
baarheid. Dit is derhalwe noodsaaklik dat die verstandige veeboer voor-
sorgsmaatreels teen sulke onvoorsiene gebeurlikhede moet tref. Die mate
waarin plaasgewasse as veevoer gebruik sal word, hang natuurlik af van
heersende pryse vir dierlike produkte—selfs in die lande waar die toestand
die gunstigste is vir die verbouing van gewasse, is die leuse : „ verkoop
gewasse in die vorm van dierlike produkte ".

Die gebruik van aanvullende voer wat op die plaas verbou is, is veral
noodsaaklik gedurende drod tydperke, en vernaamlik gedurende die winter.
Dit is onteenseglik waar dat verliese deur waardevermindering weens 'n
tekort aan welding tydens droe tydperke en in die winter, net so groot,
indien nie groter, is as die verliese deur siektes, periodieke droogtes of
oorstromings.

Die metode om die verminderde weiding van waardevolle aanteelvee-
koeie, met kalwers wat nog suip, speenkalwers en ander jong beeste-
aan te vul deur oliekoeke op geskikte plekke in die kamp te strooi, word
op toenemende skaal deur vooraanstaande telens toegepas. Selfs 1 tot 2
lb. per dag lewer uiters bevredigende resultate om beeste gedurende tye
wanneer die natuurlike weiding skaars is, deur te help en sodoende te
verseker dat hulle sonder onderbreking ontwikkel.

Winsgewende produksie hang hoofsaaklik af van voortdurende groei
of 'n kondisie wat produksie moontlik maak, en dit berus weer regstreeks
op die eenvoudige vereiste dat die dier elke dag van sy lewe voldoende kos
moet kry ; alleen dan kan die gewone boer seker wees dat hy 'n goeie
lewe uit sy vee sal kan maak.

Daar bestaan omvattende tabelle aangaande die kos wat nodig is vir
elke klas dier volgens ouderdom en die produkte wat hy moet lewer ;

maar om diere te voer is 'n kuns, en dis derhalwe moeilik
Hoeveelheid om die juiste hoeveelhede aan die hand te gee—dit kan
Kos
Dag.per alleen deur die kunstenaar ingesien word. D 'n goeie

gebruik om vir produserende diere een pond kragvoer vir
elke honderd pond lewende gewig te gee, benewens 'n redelike hoeveelheid
ru-voer en weiding of sappige voer. Diere wat in goeie kondisie is en nie
werk nie, kan goed klaarkom met goeie welding of goeie ru-voer.

Daar is nog baie meer aspekte van oordeelkundige veeboerdery, waarmee
die stoetteler vertroud moet wees, maar dit word veronderstel dat niemand
so 'n duur onderneming sal aanvaar as hy daardie kennis nie op die punte
van sy vingers het nie.

Daar moet behoorlike aandag aan beskutting en voer van vee en berei-
ding van rantsoene gegee word. Dit is genoeg om ten slotte aan te haal
dat alle voer heilsaam en smaaklik moet wees, en dat 'n verskeidenheid
van voer en sout- en beenlekke dikwels 'n goeie eetlus verseker. Alle
soorte graanvoer is smaaklik en mees verteerbaar in die vorm van meel,
en growwer voer kan fyngekap of -gesny word.
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Aandag moet aan jong bulle gewy word sodra hulle gespeen is ; hul
ontwikkeling begin feitlik by geboorte. Hul moers moet in goeie kondisie

11/ Jong Bulle. 
wees om hulle behoorlik te kan grootmaak. Behandeling
nadat hulle gespeen is hang of van seisoensfasiliteite ; ryk

weiding is die beste, maar as dit nie beskikbaar is nie, moet die jong diere
op stal gehou en proteIen-ryke voer kry. Mieliemeel moet die basiese
voer wees en 75 persent van die rantsoen uitmaak, en moet aangevul word
met gebreekte hawer, semels, grondboontjiemeel, ertjie- en boontjiemeel,
ens., en proteIen-ryke peulgewashooi, byv. lusern, kafferboontjies en grond-
boontjies. Sappige voer is belangrik op hierdie stadium, veral in die winter
en kan bes verstrek word in die vorm van mielie-kuilvoer of groenvoer van
een of ander graansoort en wortelgewasse.

Die jong diere moet op vroed ouderdom ringe in die neus kry, behoorlik
makgemaak en vir verkoop afgerig word. Hoe makker 'n bul is, hoe beter
sal hy die koeie dek.

Jong verse behoort voortdurend te ontwikkel, maar hoef nie dieselfde
addisionele aandag as bulle te kry nie. Hulle behoort volgens ouderdom

Jong Verse. 
en in klasse gegroepeer te word, en behandeling te geniet
wat voortdurende ontwikkeling sal bevorder. Waar om-

standighede soos droe tydperke en wintertoestande dit vereis, behoort
hulle meer hooi en ook sappige voer te kry. Peulgewashooi is uitstekende
ru-voer, en mieliekuilvoer of ander geskikte groenvoer is goeie sappige
voer. Dis wenslik dat die diere in goeie kondisie moet wees en die beste
gebruik maak van die voer wat hulle kry. Vetmaakrantsoene moet vermy
word. Die hoeveelhede en soorte, en die mengsels wat gevoer moet word
sal gaandeweg besef word.

Diere behoort nooit in hul groei gestrem te word nie, want dit beteken
eenvoudig beperking van produksie en kleiner winste.

Die stoetteler in Suid-Afrika het baie voordele bo telers in ander lande ;
die belangrikste voordeel is volop, gesonde sonskyn en aangename klimaats-
toestande byna dwarsdeur die jaar. Dis derhalwe onekonomies, onnodig
en selfs nadelig om die diere te veel op stal te hou en te voer, maar dikwels
gebeur dit dat vee wat los loop verpot groei, en menige belowende kiompie
kalwers of jong diere het al op hierdie manier onherstelbaar agteruitgegaan.
Daar word te veel vertrou op die herstelvermoe van die veld sowel as die
van die beeste, en vee moet dus te dikwels maar op die uitgeputte en ontoe-
reikende weiding klaarkom. Terugslae wat vee op hierdie manier kry is
oorsaak dat hul groei gestrem word en die boer kleiner winste kry. Dis
onverstandig om stoetvee onnodig te laat swaarkry, en dis net so onverstandig
om hulle te vertroetel. 'n Goed geteelde stoetdier moet alle moontlike
kans kry om die eienskappe te openbaar wat hy van die ouers van die ras
oorgeerf het. Hierdie ontwikkeling vorm dan 'n gesonde grondslag vir
seleksie.

Die versorging wat algemene lewenskragtigheid van die dier verseker,
stel ook al sy organe, insluitende die reproduksie-organe, in staat om beter

Teelkoeie. 
te fungeer. Teelvee moet altyd in gesonde toestand gehou
word en moet die beste gebruik maak van die kos wat hulle

kry. Natuurlike kos is die beste—eers goeie welding, dan goeie voedsame
kos van die lande, soos graan, mielies, hawer, peulgewashooi en sappige
voer. Voer wat protefen bevat, is beter as styselkos, terwyl sappige voer
baie waardevol is, veral in die winter. Teelkoeie moet liefs nie op stal
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gehou word nie, maar gerieflike loopplekke en beskutte kampe help bale
om die diere gesond en in goeie toestand te hou.

Die stoetbul moet op alle tye geheel-en-al onder beheer wees. Die
beste is om horn op stal te hou, en hy moet altyd in goeie kondisie as teel-

dier wees en sy kos voordelig gebruik. Kort voor en na die
Versorging	 teelseisoen moet hy meer en ryker voer kry as wanneer hy
van die
Stoetbul.	 niks doen nie. Wanneer hy niks doen nie, moet hy net

genoeg voer kry, sodat hy dit kan verteer en gesond kan bly.
Lywige voer wat horn swaar van lyf of vet sal maak, moet vermy word.
'n Volgroeide but wat nie werk nie, kan goed klaarkom op 5-8 lb. gemengde
graan, 10-12 lb. hooi en 10-12 lb. sappige voer. 'n Veilige kamp, waar
die bul vars lug kan geniet en vry kan beweeg, is bale nodig, want as hy
altyd vasstaan en geen oefening kry nie, word hy dikwels op vroee ouder-
dom boosaardig en steriel. Gereelde versorging en oefening maak horn
gesond en tevrede.

Horings is nutteloos. In al die vooraanstaande -beesboerderylande
word horingbeesrasse onthoring, of anders word poenskopbeeste ontwikkel.

Die beste manier om die horing te verwyder, wat net 'n
Verwydering oorlas is en 'n bron van gevaar en selfs van afname in kondisie
van Horings.

en verlies van winste, is bepaald om die kalwers kort na ge-
boorte te onthoring. Die proses is eenvoudig en kan maklik uitgevoer
word. Ingeval moeite ondervind word, kan enigeen van ons Landbouskole
geraadpleeg word.

(Vir besonderhede oor merk en registreer, sien bladsy 117.)

Alle diere, maar veral die wat produseer, het 'n voldoende hoeveelheid
mineraalbestanddele in hul kos nodig. As hulle op stal gevoer word, kan

maklik in hierdie behoefte voorsien word, maar waar hulle
Mineraal- op die veld loop, is dit raadsaam, en selfs nodig, om addi-
stowwe.

sionele mineraalstowwe te verskaf. 	 Verskillende soorte
patente en ander mineraalstowwe word gebruik en aanbeveel. Meesal
word beenmeel van goeie kwaliteit gebruik, of in geskikte lekke of gemeng
met kragvoer. Drie onse per bees per dag sal onder normale toestande
genoeg wees, terwyl vir koeie omtrent vyf onse per dag nodig is. Dis
uiters noodsaaklik dat jong diere genoeg mineraalstowwe moet kry.

As kruie of addisionele mineraalstowwe nodig geag word, is dit raact
saam om deskundige advies in te roep.

Die progressiewe stoetteler sal deeglik op hoogte wees aangaande
die waarde en gebruik van eenvoudige middels vir gewone siektes en on-

gesteldhede. Hy sal ook na behore toetse uitvoer en diere
Instand- inent om siekte te verhoed, en die hulp van 'n veearts vir
houdin

ernstige siektes inroep. Waar nodig, sal hy sy beeste g-Gesondheid.
g van	

e
reeld dip om siektes wat deur bosluise oorgedra word, te

verhoed, net soon by enige ander roetine-werk sal verrig, en op alle tye
sy vee behoorlik versorg sodat hulle kan ontwikkel en in waarde toeneem en
horn tot eer kan strek en winste oplewer.

Stoetvee of selfs verbeterde vee bring die hele boerderystelsel op 'n
hoer en meer doeltreffende pelt. Doeltreffendheid moet die wagwoord
wees in elke stoetery, en as dit by die bron van ons lewendehawe-bedryf
alles wet is, dan sal ons seker wees van groter stabiliteit, beter en meer
gebalanseerde boerdery, en voorspoed he.

(Dr. P. J. v. d. H. Schreuder, Veeteeltbeampte, Afdeling Landbou-onderwys en -uit-
breiding.)
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B. Melkrasbeeste.

Voeding en Bestuur.

I N 'n uitgestrekte land soos Suid-Afrika, word baie afwisselende toe-
stande aangetref. Ten einde suksesvol met melkbeeste te boer, moet

hierdie afwisselinge en hul betrekking tot die besondere soort boerdery,
ten voile in ag geneem word. Melkboerdery lewer die beste resultate in
'n vogtige klimaat, maar daar so 'n toestand byna nerens vir die hele jaar in
Suid-Afrika voorkom 'nie, kan maar net 'n persentasie van die optimum
verkry word.

Swaar beesrasse wat gou groot word, moet die hele jaar deur die beste
toestande he. As toestande minder gunstig is, moet 'n kleiner ras of een
wat nie so gou volgroeid is nie, gekies word. Die onkoste om op kunsmatige
wyse die beste toestande te sleep, is nie ekonomies geregverdig nie, want
die heersende pryse van produkte is te laag. Die produksiekoste moet
altyd so laag as moontlik gehou word, en g'n opbrings is so goedkoop as die
wat met die natuur-kos—„ jong gras "—verkry word nie.

Die volgende gee in bree trekke die toestande waaronder die ver-
skillende melkbeesrasse op die mees ekonomiese wyse aangehou kan word :

(1) Vlaktes met geil grond en 'n redelike klimaat—Fries, Kort-
Veldtoe-	 horing-melkbeeste, Guernsey ; (2) Gebroke veld met 'n goeie
standevir
Verskillende klimaat—Jersey, Ayrshire, Rooi-Poenskop, South Devon,
Rasse. Swiss ; en Kerry.

As beeste op ander tipes veld, as waarop die ras ontwikkel
het, gehou word, kan 'n verandering van tipe verwag word. Dikwels sien
ons Friesbeeste wat nie helfte so groot is as wat hulle moet wees nie. Kort-
horings word ook kleiner terwyl die South Devon grater word as in hul
oorspronklike land. In hoeverre die vermindering in grootte toegeskryf
kan word aan ongunstige omgewingstoestande, of aan onbehoorlike be-
handeling, kan nie so gou vasgestel word nie. In 'n sekere mate kan dit ook
toe te skryf wees aan 'n tekort aan kalk en fosfate in die suurveldstreke.
Hierdie bestanddele is noodsaaklik vir die opbouing van die liggaam, en is
ook bale belangrik by die voeding van die produserende koei. In die soet-
veldstreke, wat soet is omdat hulle nie die vogtige klimaat het nie, is die
afwesigheid van kalk en fosfate nie so erg nie, maar dan word daar weer nie
deur die natuur dieselfde rantsoen vir so'n lang tyd gelewer nie.

Vinnige vervoer en masjinerie vir die bewaring van melk het 'n groot
invloed gehad op die plekke waar melkrasse aangehou word. Vir die handel
in volmelk is die Fries, Ayshire, Rooi-Poenskop en Kerry die vernaamste
rasse. Vir room-verkopery, waar die grond goedkoper is en die boerdery
dus nie so intensief is nie, kan die Jersey, Rooi-Poenskop, South Devon,
Ayrshire en Kerry in aanmerking geneem word. Dit hang net of van die
vrugbaarheid van die grond en die gunstigheid van die klimaat. Aangesien
die boer dieselfde prys vir volmelk met 'n bottervetgehalte van 4 persent
as vir volmelk met 'n bottervetgehalte van 3 persent sal kry, sal by
natuurlik, as ander omstandighede dieselfde bly, 'n ras met 'n hoer opbrings
Kies.

Waar die plaas so gelee is dat net die room bemark kan word, of kaas
gemaak kan word, sal die dier wat hierdie dubbele doel nakom, aangehou
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word. Hier kan bale van die bulkalwers goedkoop as osse grootgemaak
word ; ook waar die weiveld uitgestrek en gebroke is en nie vir intensiewe
produksie geskik is nie, kan dit gedoen word. (

Die hele boerdery moet self ook 'n gebalanseerde onderneming wees.
Koeie met 'n hoe melkopbrings kan nie ekonomies op slegte weiveld aan-
gehou word nie. Stamboekvee sal nooit op 'n plaas waar hulle soos prul-
beeste behandel word, betaal nie. Dit mag miskien betaal om osse op
goedkoop grond te teel, maar as osse in goeie melkboerderystreke geteel
word, is die betrokke plaas nie behoorlik georganiseer nie. As elke dier
getoets, en die swakstes uitgeskakel kan word, totdat net winsgewende
diere oorbly, sal elke koei bale meer as 'n vleisbees werd wees. Verder
moet daar ook 'n ewewig gehandhaaf word tussen die verskillende klasse
diere op die plaas. Die gemiddelde produksielewe van 'n koei is ongeveer
agt jaar, en die vervanging moet dus 12z persent wees. Suid-Afrikaanse
boere maak in hierdie opsig dikwels foute.

Ten einde vars melk te verskaf, is dit nodig om die heel jaar deur te
produseer, want die vars produk word altyd verkies bo die gesteriliseerde,
dog die produsent moet die ekonomiese aspek van sy produksie sorgvuldig
bestudeer en bepaal of die hoer prys wat in die winter betaal word vol-
doende is om die vermeerderde produksiekoste gedurende hierdie tyd te
dek.

Die besondere ontwikkeling van die melktipe word miskien die beste
gesien by die Jersey- en Guernseyrasse, wat byna geen slagwaarde het nie.

Die	
Baie van die ander rasse het slagwaarde as hulle droog is,

Melkkoei.	 hoewel die vleis nie dieselfde kwaliteit het as die van bekende
vleisbeeste nie—daar is naamlik te veel inwendige vet.

Oor die algemeen is die melkkoei los gebou, sy het 'n stil, mak natuur,
en 'n hoe kapasiteit vir lywige voedsel. Die uiterste tipe het 'n drievoudige
wig-formasie. Die eerste wig loop van die skof na die elmboogpunte, die
tweede van die skof na die hakke, terwyl die wydte tussen die heupe deur-
gaan tot by die dy- en boutbene, en die derde wig van die skof na die bors,
wat verder agtertoe gebring, en dieper word van die hakke tot by die lies
en uier. Tesame met hierdie drievoudige wig moet daar ook ander aan-
duidings van kwaliteit by die melkkoei wees, byvoorbeeld, prominente od
maar met 'n sagte uitdrukking ; 'n bree, vol bek ; gesig goed uitgehol en
onder die oe uitgesny ; 'n taamlik lang dun nek ; groot ribbekas met
bree ribbe, en groot ruimtes tussen die ribbe ; dik dwarsdeur van elmboog
tot elmboog ; sterk lende ; lang, bree en gelyke agterkwarte ; dye wat by
die bulging dun is ; lyf breed van die kant gesien, en boute nie pampoen-
vormig nie.

Die uier moet agter goed hoog hang, 'n gelyke basis he en goed voren-
toe staan, hoe verder hoe beter ; terwyl uit die voorste deel van die uier
groot kronkelende melkare na vorentoe moet gaan. Hulle gaan verder as
die nawel en loop in die groot melkvate.

Die uier moet nie te veel in kwarte verdeel wees nie, spene moet net
groot genoeg wees om met die hand gevat te word, en die openings in die
spene moet so groot wees dat die melk vinnig kan vloei en tog nie so groot
dat dit uitlek nie. Die voorste deel van die uier moet altyd goed ontwikkel
wees en nie kleiner word nie, soos dikwels die geval is. Koeie met goeie
voorkwarte aan hul uiers is gewoonlik die beste melkkoeie.

Die hantering van die uier is belangrik. Dit moet geen lang, dik hare
of te veel vleis he nie ; die vel moet sag, dun, buigsaam en tog nie papier-
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agtig wees nie. Die hele vel van die koei oor die nek, die ribbe, die uier
en binnekant van die boud moet voel soos sagte handskoenleer.

Koeie wat baie melk gee, vereis meer sorg as die wat min gee. Hulle
is intensiewe diere en moet as sulks behandel word.

As deur die jaar gemelk moet word, is dit noodsaaklik dat die koeie
gedurende die jaar gereeld kaiwe. In hierdie stelsel het najaarskalwers

Stelsels. 
gewoonlik die meeste waarde. Die koeie gee gewoonlik
tweemaal goed melk, die eerstemaal as hulle kaiwe, en die

tweede maal as die jong gras in die voorjaar opkom. Die kalwers verkry
met hierdie stelsel is groot, goed op hul pote, en ten voile in staat om die
voile voordeel van hul eerste seisoen op gras te trek. HuIle gaan van melk
en droe voer oor na die gebalanseerde rantsoen van die natuur. Die kalf
wat in die somer onder hierdie stelsel aankom, is gewoonlik 'n swakkeiing.
Weens die warmte, aanvalle van diarree wat dikwels voorkom, en omdat
die kaif op droe winterveld moet klaarkom wanneer hy gespeen word,
groei hy gewoonlik stadig en die melkvloeiperiode van die moer is beslis
baie swakker as wanneer sy in die herfs kaiwe.

'n Vers behoort haar eerste kaif aan die begin van die lente of end van
die winter te he, en daarna moet dit so gereel word dat sy haar derde en
vierde kaif, d.w.s. wanneer sy 'n volwasse koei is en die spanning van winter-
melkproduksie kan verduur, teen die end van die somer het.

Onder hierdie stelsel kaiwe die koeie gewoonlik in die lente. Gedu-
rende die lente en totdat die dae begin korter word, is die opbrings gewoon-

Verkoop	
ilk taamlik goed. Met die verandering van seisoen teen die

van Room.	 middeisomer, val die produksie vinnig totdat meeste koeie
teen die end van April en Mei droog is. Onder hierdie stelsel

is die produksiekoste die laagste wat verkry kan word. Alhoewel die
opbringste nie so hoog is nie, lewer die lae produksiekoste, waar net koeie
van 'n goeie kias aangehou word, 'n taamlik bevredigende wins. In die
winter is onderhoudskoste van die koeie min, omdat ru-voer gewoonlik
vir die doel gebruik word ; tog is die koeie aan die end van die winter in
goeie kondisie om in die lente te kaiwe, omdat dit nie van die sisteem vereis
word om melk in die winter te produseer nie. 'n Groot melkproduksie
belemmer die sisteem in so 'n mate dat die koeie ongereelde telers word
tensy spesiaal gesorg word dat daar fosfate en kalk in die koei se rantsoen is.

Dit is natuurlik raadsaam om onder alle melkboerdery-toestande, die
kalwers hans groot te maak.

Wat die behandeiing van die koeie betref, is dit net soos by die ver-
koop van room. Somer-melkery lewer 'n beter produk, veral as op die

kaffermelker gereken moet word.
Beriding
van

e
 Kaas.	 Die melkboer moet altyd op sy hoede wees vir siektes, soos

besmetlike misgeboorte, besmetlike vaginitis en mamietis by
sy koeie, want dit verminder sy winste.

Buitendien word beeste, in 'n streek waar gereeld gedip word, bestand
teen die verskeie siektes wat deur bosluise oorgedra word, en inheems is
in so 'n streek.

Beeste wat in soetveld- en bosstreke wei, is meer bestand teen rooi-
water en galsiekte as beeste uit suurveldstreke. Beeste wat van 'n suurveld-
streek na bosstreke gebring word, is dus onderhewig aan die siektes, terwyl
'n oorbringing in die teenoorgestelde rigting gewoonlik sonder slegte
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gevolge kan plaasvind. Moet nooit beeste koop om hulle van beter na
slegter plekke te bring nie. Ten einde suksesvol te wees, moet dit anders-
om wees.

Dit is raadsaam vir die melkboer om die kalwers hans groot te maak.
maar dan soveel as wat nodig is om die verliese van die kudde aan te vul.

Grootmaak As verse beter as hul moers is, kan daar meer verse groot-
van Ka i wers. gemaak word, terwyl dan meer koeie afgeskaf word.

Pasgebore kaiwers moet vir die eerste week die melk van hul
moers kry, en nie meer as 10 persent van hul eie gewig per dag nie. Fries-
kalwers wat 80-90 lb. weeg, moet 8-9 lb. melk kry. Dit moet in 2-3 voedings
verdeel word. Ayrshire-kalwers wat 50-60 lb. weeg, moet in 2-3 voedings
5-6 lb. melk kry. In die tweede week kan hulle meer melk kry, en nie
noodwendig moedersmelk nie, sodat die groter kalwers 12-15 lb. en die
kleineres 10-12 lb. melk kry. In die derde week moet helfte van die vol-
melk deur afgeroomde melk vervang word ; hierby moet gevoeg word een
eetlepel lewertraan of z pint lynsaad- of ander pap. (Lynsaadpap word
gemaak deur die saad te maal ; daar moet 1 deel mielies by elke 7 dele
lynsaad gevoeg word om te voorkom dat die meul verstop raak. Maak
een kwart (twee pinte) meet nat met kouwater—net genoeg om al die meel
nat te maak, en goof hierby 'n gallon kookwater. Gebruik 1 pint van hier-
die pap met 4 dele afgeroomde melk.)

Vytiie week : Gee 2-3 kwart afgeroomde melk met 1 pint pap twee-
maal per dag. In die winter moet vars tef of vars hooi uit die lande, en
gras byderhand wees.

Agtste week : Vermeerder geleidelik die hoeveelhede afgeroomde melk,
d.w.s. as die kalf groei, totdat die kaiwers by die end van die tweede maand
3-4 kwart afgeroomde melk by elke maal kry. Nadat die melk aan die
kalwers gevoer is, wat die beste in insluithokke geskied, kan 'n handvot
gemengde meel in die trOe gegee word, totdat die begeerte van die kalwers
om aan hul maters te suig, as gevolg van die smaak van die meet, verby is.
Die meel kan later deur gestampte hawer, gebreekte koek, ens., vervang
word.

As kalwers omtrent 2-3 weke oud is, kan hulle onder gunstige weers-
omstandighede in beskutte hokke geplaas word. In die somer sal hulle
op 'n ouderdom van ongeveer 5 weke begin wei. In die winter kry hulle
goeie oefening en ontvang in die aand hooi en ru-voer. Vermeerder
geleidelik die more- en aand-rantsoen totdat die kalf tweemaal per dag
omtrent een gallon afgeroomde melk plus pap kry. Teen die end van die
twintigste week moet die kalf in die aand nie meer melk kry nie, maar dan
moet dit ook meer graan en fyngemaakte wortels of knolle, ens., kry. In
die 24ste week kry die dier gladnie meer melk nie. By die grootmaak van
kalwers moet gesorg word dat hokke skoon is, die melk wat aan hulle gevoer
word die regte temperatuur het, en hulle teen hitte, vliee en koue beskerm
is. Dit alles is nodig ten einde 'n sukses van die onderneming te maak.

Teeltmetodes.

Onlangse ontwikkelings in verband met beesteteeit het bewys hoe
noodsaaklik dit is om, met die toepassing van teeltmetodes, 'n groter mate'
van sekerheid te verkry as wat tot hiertoe die geval was. Die risiko-faktor
in die teelt van melkbeeste is totnogtoe uitermatig hoog gewees. In baie
gevalte het die bul van die trop die opbrings van die dogters verlaag, in ver-
gelyking met die van die moers ; sodat daar nou spesiale nadruk gele moet
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word op die sekerheid waarmee die bul die opbringste van sy dogters, in
vergelyking met die van hul moers, sal verhoog.

Dit kan nie met sekerheid gene word dat die seun van 'n koei, met 'n
hoe melkproduksie, hierdie eienskap sal oorerf of dit aan sy dogters sal
oordra nie. Dikwels is dit nie die geval nie. Die koei kan miskien wel 'n
hoe opbringsvermoe besit, en as sy haar oorgeerfde eienskappe aan haar
seun oordra, kan hy miskien 'n hoe of 'n Iae melkproduksie van haar oorerf.
So 'n but vir die trop melkbeeste beteken dus 'n gewaagde geldbelegging.

By meeste troppe melkbeeste sal koeie van uitstaande gehalte gevind
word. HuIle besit nie alleen produksievermoe nie, maar ook teelvermod,
wat bewys word deur die felt dat hulle meer as een dogter in die trop sal
he, wat ook 'n hoe produksievermoe besit. Sulke koeie het waarskynlik
so 'n hoe produksie-eienskap oorgeerf, en hul nakroos is bale waardevol
ten aansien van die hoe produksievermoe wat hulle van hul moers oor-
geerf het.

Dan weer is daar 'n paar bulle—maar net 'n paar—in ons land, wat die
vermoe besit om die melk- en bottervet-opbrings van hul dogters, in ver-
gelyking met die van die moers van sulke dogters, te verhoog. Die regte
manier waarop melkbeeste geteel moet word, is om die bul onder beproefde
koeie te sit, d.w.s. koeie wat reeds bewys het dat hulle die nodige pro-
duksie- en teeleienskappe besit. Op hierdie wyse word die gewenste oor-
erwing byna met sekerheid verkry.

As die seuns uit sulke parings agtereenvolgens in 'n konnmersiele trop
gebruik word, sal dit 'n geleidelike verbetering teweegbring.

Die wette van oorerwing by opreggeteelde of stamboek-beeste verskil
nie van die wat in die geval van kommersiele of graadtroppe geld nie.
'n Gesonde beleid wat vir die een geskik is, is vir die ander ook geskik.

As so 'n bul eenmaal aangekoop is, moet hy goed versorg word. 'n
Goeie bul sal die eienaar welvarend maak, maar 'n slegte bul sal horn breek.

Is dit 'n verstandige beleid om 'n jong bul op die beste koeie in 'n
kudde te probeer sonder om horn eers te toets op koeie van bekende melk-
produksievermoe ? Hoeveel-maal is dit nie gevind dat die nakomelinge
van die geslagte bul die produksievermoe van hul moers ver oortref het
nie. Wees versigtig met die keuse van die kuddebul. Let veral op grootte,
lewenskragtigheid en manlikheid ; die bul moet 'n stamboekdier wees,
afkomstig van voorouers wat deurgaans 'n wins afgewerp het, en hy moet
goed versorg word. 'n Goeie but beteken sukses, dog 'n slegte bul bring
mislukking.

Meeste melkboere maak te veel kalwers, jaar-oud beeste en twee-
en driejaar-oud verse groot om te verseker dat hul kuddes gebalanseer is.

Uitgegroeide melkrasverse moet kalwe as hulle omtrent 2+-3 jaar
oud is, maar by die Jersey-ras is dit ietwat vroeer. Verse wat te veel vleis
het, moet na die slagter gestuur word. 'n Sekere lompheid in die skouers
sal later met die melkery verdwyn, maar verse wat te veel vleis het, is
gewoonlik nie goeie metkkoeie nie. As die teling en grootmaak goed uit-
gevoer word, moet ons nie at die goeie werk vernietig deur die vereistes
van die koei vir 'n gereelde produksie te verwaarloos nie. Alle werksaam.
hede op die plaas moet met hierdie doel voor oe georganiseer word.

Jong gras, die natuur se gebalanseerde rantsoen, is ongetwyfeld die
beste. Baie koeie het al 6 gallon melk per dag gegee net op gras. Hierdie
grasweiding het waarskynlik klawersoorte bevat, maar jong gras alleen is
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ook 'n gebalanseerde rantsoen, en as dit deur wisselweiding jonk gehou
word, sal dit alma! behalwe die mees produserende koeie die nodige pro-
teien verskaf. Elke koei moet 4 ons gesteriliseerde beenmeel per dag
kry, ten einde te voorkom dat sy nie te min fosfate kry nie.

'n Ander wyse vir verbetering van beide die melkbeestrop, en slag-
beeste wat daaruit ontstaan, kan op die volgende wyse aangebring word :
Die swak produseerders in 'n melkbeestrop kan gepaar word met 'n vleis-
bul, Iiefs 'n „ Aberdeen Angus," om sodoende die gewenste poenskop-
eienskap te verkry. Hierdie kruisgeteelde nakroos, verskalwers rowel as
bulkalwers, sal algar vir die vleishandel bestemd wees. Hulle sal nooit
vir aanteel gebruik word, en ook nie in die melkbeestrop kom nie. Hulle
sal dus beter slagbeeste wees as die meer suiwer-geteelde melkbeeste ;
terwyl die melkbeestrop verbeter sal word, deurdat hulle alleen uit die
beste melkgewers geteel word, terwyl die dogters wat swak melk gee nooit
in so 'n trop toegelaat word nie.

Die Melkkoei se Rantsoen.

Die belangrikste voedsel vir die melkkoei is jong gras. Meer suiwel-
produkte word uit gras geproduseer as uit enige ander voedsel. Der-

Jong Gras. 
halwe is dit belangrik om te weet wat die waarde van jong
gras is vir die melkkoei, en ook om te weet waar gras kort-

kom. 'n Swaarlywige melkbees, soos die Fries, of die „ Dairy Shorthorn
sal ongeveer 120 lb. jong gras op 'n dag vreet. Die welding behoort volop
genoeg te wees sodat die koei by 9 in die more al dikgevreet is. Sy sal dan
koelte opsoek waar sy met gemak kan rus en herkou tot ongeveer 2 of
3 n.m., wanneer sy weer sal begin wei.

Sulke gras, as dit uit jong veld-gras bestaan, sal voldoende wees om 'n
koei 2 tot 3 gallon melk per dag te laat gee. As die gras egter ouer word,
verloor dit sy melkgee-vermoe en sal die melkopbrings gevolglik verminder.
Hierdie faktor speel 'n vername rol in Suid-Afrika waar sogenaamde melk-
beeste niks meer as gewone veldweiding ontvang nie. Sulke weiding ver-
ouder gewoonlik vinnig, en gevolglik verminder die melkopbrings. Die
melkgee-periode word grootliks verkort, met die gevolg dat die melk-
opbrings afneem en vir die boer minder winsgewend word.

Waar sulke toestande aangetref word kan die tekortkominge van die
veld alleen aangevul word deur die aankoop van duur kragvoer, of deur die
verbouing van gewasse soos kafferboontjies, soja-boontjies, hawer, ens.

In die droer dele is dit moeilik om sulke gewasse te verbou, en kom die
vraag dadelik op of dit wel ekonomies is om met melkbeeste in sulke dele
te boer. Die skrywer is daarvan oortuig dat hierdie soort boerdery in die
toekoms beperk sal wees tot die vogtiger dele, waar intensiewe grasland-
bewerking beoefen kan word. Die droer dele sal noodwendig vleisbees-
en skaapstreke bly. In die vogtiger dele waar somerweiding aangeplant
kan word, sal dit voorsien in die behoeftes van koeie, met 'n opbrings van
tot 5 gallon per dag. Sulke welding behoort in geskikte kampe verdeel
te word, sodat dit op die regte manier bemis en ook bo-bemis kan word,
en die eienaar in staat stel om wisselweiding onder behoorlike toesig toe
te pas. Op hierdie manier kan die weiding jonk gehou word sodat die diere
feitlik altyd jong gras het. As die gras jonk gehou word kan die grootte
van elke kamp (in halfmorge), rofweg beskou word as gelykstaande met
een-tiende van die aantal koeie in die kudde of, met ander woorde, in die
verhouding van 10 koeie op 'n half-morg. Dus in die geval van 50 goeie
moet elke kamp 24- morg groot wees. Die getal kampe wat nodig sal wees
sal afhang van die aard van die weiding, die reenval en die temperatuur.
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Die gemiddelde samestelling van gras is min of meer as volg :
100 lb. gras bevat 0.5 lb. vet ; vyfmaal die hoeveelheid vet in proteIen
=2.5 lb. proteien ; vyfmaal die hoeveelheid proteIen in koolhidrate=
12.5 lb. koolhidrate. Dit het min of meer 'n voedingsverhouding 1 : 5.5.
Roggras, kropaargras, ens., het 'n beter samestelling as die wat hier aangegee
is. As 'n hoe produksie verlang word, moet 'n bietjie meer proteIen gevoer
word. As die gras jonger is, kan die voedingsverhouding miskien so laag
as 1 : 4 wees, en dit is selfs vir die hoogproduserende koei laag genoeg.
Onder Suid-Afrikaanse toestande vereis dit uitstekende behandeling om die
gras so kort en jonk te hou dat die voedingsverhouding 1 : 4 bly. Ons
kampe is gewoonlik te groot en die gras groei te vinnig, met die gevolg dat
dit te lank word en die kwaliteit dus verswak. Dis die rede waarom die
melkopbrings in Januarie, Februarie en Maart so vinnig afneem.

Proteien is die basis van die melkkoei se rantsoen. Op 'n plaas wat
behoorlik bestuur word, behoort daar min kragvoer vir die melkkoeie

gekoop te word. „ Verbou alles, koop niks," behoort die
Kweek u	 leuse te wees. Waar alleen in die comer gemelk word, kan
Koeie
voer. se die melkopbrings hoog gehou word deur in Februarie, Maart

en April kaffer- en sojaboontjies vir welding te gebruik.
Dit is waar wisselweiding nie toegepas kan word vir die instandhouding van
die opbringste nie. As die natuurlike weiding te swak word vir die ver-
eistes van die koei, sal die melkopbrings ook minder word, veral daar die
koei al 'n paar maande in die melk was. In geval van somer-melkboerdery
is dit nie moeilik om die koeie in 'n goeie toestand deur die winter te bring
nie. Goeie veld-hooi (afgesny as dit jonk is, en nie as dit waardeloos is
nie), moet die basis van die voedsel vorm. Hierby kan vir verandering tef,
so nou en dan 'n bietjie hawerhooi en ook kafferboontjie- en sojaboontjie-
hooi gevoeg word. Hierdie hooi (ongeveer 20 lb. per koei per dag) sal
aan haar vereistes vir ru-voer voldoen. Groter hoeveelhede kafferboontjie-
of lusernhooi sal genoeg wees vir haar onderhoud gedurende die winter,
en sal haar kondisie geleidelik verbeter. Kuilvoer kan gemaak en gevoer
word maar dit vermeerder weer die onkoste ; wortels kan ook gevoer word.
(Chou-moellier, mangelwortels, ens., is die beste vir aanvulling.) Die boer
moet sy koei in goeie kondisie hou tot September, wanneer sy moet kaiwe
en sodoende weer na somer-produksie kan oorgaan. Onder hierdie stelsel
kan melkverse op dieselfde voer gesond en aan die groei gehou word. Hier-
die stelsel kan verander word na gelang die omstandighede verskil, en die
seisoen kan verleng word deur gewasse te plant wat deur die koeie self
afgewei kan word. In September kan hawer wat in Maart of April gesaai
is, afgewei word, terwyl daar in Maart, behalwe die kafferboontjies, soja-
boontjies, ens., ook 'n nagroei van tef of jonggesnyde gras en selfs kropaar-
gras, roggras, ens., kan wees ; dit is waar hierdie gewasse verbou en so
behandel word dat hulle in April, Mei en Junie geskik is vir weiding.

Op hierdie manier kan die boer die produksie-seisoen teen verminderde
koste verleng en so help om die vraagstuk in verband met die verkoop van
sy suiwelprodukte op die oorsese marke op te los.

Vir die leweransier wat die heel jaar deur melk lewer, hou dieselfde
beginsels ook goed, maar daar sal dwars deur die jaar kalwers aankom.
Dit vereis dus beter bestuur van die aanteeldiere. Die melkkoeie moet
hul eie voer afvreet, want dit verminder die uitgawes. Waar toestande
gunstig is, d.w.s. waar daar 'n vogtige klimaat is, moet die behandeling van die
weiding, wat 'n produksie die heel jaar deur ten doel het, as volg wees
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Somer-produksie word gereel deur wisselweiding in die natuurlike
veld en deur aangekweekte grasse soos kikuyu, paspalum, Rhodes-gras, ens.

Hierdie grasse word in kampe gesaai of geplant en elke kamp

weidi ng.	 sal van 3-4 dae tot 'n week neem om afgewei te word. Die
vee gaan dan na die volgende kamp en die eerste een word

gag en toegehou. Die koeie sal No. 2 vir No. 3 verlaat en dan weer na
No. 4 gaan. Teen hierdie tyd is No. 1 aiweer geskik vir weiding en die gras
is jonk. Baie beeste moet in die kampe gejaag word sodat die gras jonk,
en uit 'n voedingsstandpunt, gebalanseer gehou kan word.

Hierdie klein kampe moet bemis word, maar nie meer as nodig is vir
die verboude gewasse wat hulle vervang nie. Die somergrasse sal meeste
van die melkkoeie van September en Oktober tot Maart en April onderhou.
Jong vee moet in die veld loop. Nou kry ons die winterweivelde. Hulle
is van September tot Oktober van die vorige jaar gespaar. Hulle is geeg,
bemis en gereserveer. Van die somergrasoes is hooi gemaak en die wei-
veld is in Maart of April geskik vir 'n tweede snysel of vir weiding. Hier-
die winterweivelde is vleilande wat meer water kan hou of wat besproei
kan word. Gras kan by 'n laer temperatuur groei as meeste ander gewasse
en hierdie wintergrasse soos roggras, kropaargras, phalaris, ens., is teen
byna enige mate van ryp bestand. Hulle verskaf die sappigheid vir die winter-
rantsoen en verskaf dit ook in 'n gebalanseerde vorm. Die gedurige ver-
bruik van jong gras, wat 'n hoer proteIengehalte het as ou gras, verwyder
meer stikstof uit die grond en daarom is dit nodig om die weivelde met
stikstofhoudende misstowwe te bemis. Verkry die vereiste hoeveelheid
stikstof vir die koei hewer deur stikstof in die misstowwe as duur proteIen-
houdende voersoorte wat, omdat hulle so duur is, die profyte aansienlik
verminder.

Waar dit weens klimaatstoestande onmoontlik is om die hele jaar deur
weiding te he, sal dit nogtans altyd 'n winsgewende beleid wees om die
plaas 'n bietjie anders te organiseer. Arbeidskoste vir die bewaring van
gewasse, moet so iaag moontlik gehou word deur die koeie self die gewasse
te laat afwei. As natuurlike weivelde en aangeplante somerweidings teen
die end van die somer, of as gevolg van die droogte, begin swak word, moet
voergewasse, peulgewasse indien moontlik, beskikbaar wees. Kaffer-
boontjies in soetveld- en sojaboontjies in suurveldstreke is twee goeie
reserwes vir hierdie doel. Eersgenoemde is meer geskik vir weiding as
die laasgenoemde. Op die kafferboontjies kan barlewiet volg, of ook hawer
saam met mielies gesaai wat gesny en in hope gepak is ; hierop kan weer
laat-geplante mielies volg, wat dik geplant moet word sodat dit dunner
stamme wat goed is vir weiding kan gee, en ook moet dit so geplant word
dat dit in 'n streek waar ryp val, voor die eerste ryp afgevreet is. Die tyd
waarin die melkkoei op stal gevoer moet word, word dus verkort. 'n
Half-morg tef vir elke melkkoei in die winter lewer genoeg ru-voer van 'n
goeie kwaliteit. Dit is beter om vir elke koei 'n kwart-morg tef en 'n
kwart-morg kaffer- of sojaboontjies te saai, sodat die ru-voer uit gelyke
dele gras en peulplante bestaan. As peulgewashooi 'n groot deel van die
rantsoen uitmaak, kan die hoeveelheid kragvoer aanmerklik verminder word.
Met hierdie gewasse as ru-voer en kuilvoer of chou-moellier as die sappige
deel van die rantsoen, wat as taamlik seker beskou kan word, is dit nog net
nodig om die kwessie van kragvoer op te los. Mielies is 'n nuttige graan-
voer, maar dit moet aangevul word deur graansoorte wat meer proteIen
bevat. Een deel sojaboontjies met 4 dele mielies deurmekaar en fyngemaal
is 'n goeie mengsel waarvan 'n koei 1 lb. vir elke 3-4 lb. melk wat sy lewer,
moet kry. Gemaalde neute kan ook in plaas van sojaboontjies gebruik
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word. Doppe en neute kan ook saam fyngemaal word en saam met mielies
gevoer word. Gebruik net soveel as in die geval van sojaboontlies.

Die boer moet self bepaal wat die geskikste voersoorte waarop hy
kan staatmaak vir sy bepaalde streek is. 'n Gewas wat maar net een uit elke
drie of vier jaar suksesvol is, het maar weinig waarde vir die boer wat sy
produksiekoste in die oog hou. Die boer moet dus uitvind watter gewasse
die goedkoopste is om te verbou en te voer. As hy enige moeilikheid hier-
omtrent het, sal die Departement horn graag wil help.

Waar melk duur is (9d. tot 1s. per gallon) sal dit betaal om die koei
in uitstekende toestand te hou gedurende die kalftyd. As gevolg van die

Voer.
melkery val die koeie vinnig in kondisie af, en daar sal . n

groter melk- of roomopbrings wees van die koeie wat in goeie
kondisie is by die tyd dat hulle bronstig word,

Voer in die regte rigting beteken die verkryging van die hoogste pro-
duksie teen die laagste koste sDnder om die toekomstige nuttigheid van die
dier te benadeel. Baie pogings is aangewend om die voedingswetenskap
tot 'n paar reels te reduseer, maar hulle het gewoonlik op mislukkings uit-
geloop. Reels is nuttige rigsnoere maar die suksesvolle voerder hou
altyd sy diere dop, en probeer altyd uitvind waarvan hulle hou en waarvan
nie. Van nog meer belang is die oog van die meester as daar geen skale is
waar die diere geweeg kan word nie om aan te dui of hulle hul gewig behou.

By die voer van melkkoeie is dit ekonomies om vrygewig te wees.
Dit is valse besparing om die produksie te beperk deur die koei te min
voer te gee. Daar is verskeie funksies wat die voer moet vervul. Daar
moet dus verskillende bestanddele in die voer wees om dit te kan doen.
'n Voer wat hierdie bestanddele in die regte verhouding bevat, word 'n
„ volledige voer " of 'n gebalanseerde voer genoem. Dit is nie die hoe-
veelheid voer wat die dier vreet nie, wat saak maak nie, maar die hoeveel-
heid wat verteer word. Samestellinge van die verskillende voersoorte word
in meeste handboeke, wat oor die onderwerp handel, gegee, asook tabelle
wat die hoeveelheid of persentasie van die verskillende verteerbare bestand-
dele gee. Deur die twee tabelle te kombineer kry ons die (totale) hoeveel-
heid verteerbare, droe voer, proteTen en koolhidrate. Die verhouding
tussen die verteerbare proteien en die verteerbare nie-proteTen (nadat die
vetstowwe in koolhidrate verander is) is bekend as die voedingsverhouding.
Vir melkkoeie wissel dit af van 1 : 4.5 tot 1 : 7.8.

Rantsoen vir Koeie op Weiveld.

Dr. Eckles van Minnesota het die volgende voorgestel vir koeie wat wei:—

Vir elke 100 lb. lewende gewig, moet die koei vir-

20 lb. melk per dag, 0.35 lb. graan ontvang.

25 lb. melk per dag, 0.45 lb. graan ontvang.

30 lb. melk per dag, 0-6 lb. graan ontvang.

35 lb. melk per dag, 0.8 lb. graan ontvang .

40 lb. melk per dag, 1.0 lb. graan ontvang.

Vir '13 produksie van meer as 40 lb. moet 1 lb. graan vir elke 4 lb. melk
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gegee word. Dit is vir koeie wat 'n bottervettoets van 5 persent gee.
Die wat ryker melk gee, moet meer liberaal gevoer word.

Fries, Ayrshire en soortgelyke rasse moet vir elke 100 lb. lewende gewig
as volg gevoer word:—

25 lb. melk per dag, 0.3 lb. graan ;
30 lb. melk per dag, 0.5 lb. graan ;
35 lb. melk per dag, 0.7 lb. graan ;
40 lb. melk per dag, 0.8 lb. graan ;
45 lb. melk per dag, 0.9 lb. graan ;
50 lb. melk per dag, 1-0 lb. graan ;

en meer as 50 lb., 1 lb. graan vir elke 5 lb. melk. As koeie 4 persent toets,
kan dit vermeerder word of as hulle onder 3 persent toets kan dit verminder
word. Ons weivelde is so arm aan peulgewasse dat dit sal betaal om vanaf
Desember 'n bietjie voer wat bale proteIen bevat, te voer. Jaag die koeie
in 'n kafferboontjieland en kyk hoe die melkopbrings styg.

Hierdie syfers is van toepassing alleen op veldweiding of waar die
welding swak is. Waar gras intensief verbou word, sal die koeie nie eens
hierdie hoeveelheid vreet nie, laat staan nog die verteer daarvan en die
verskaffing van 'n winsgewende opbrings. Op sulke weidings, waar die boer
room verkoop, sal dit kwalik betaal om ook nog enige kragvoer aan die
koeie te voer. Dit is egter 'n punt waaroor die boer self sal moet beslis,
want dit sal afhang van sy koeie en die welding tot sy beskikking.

Die winter-melkboer moet streef na die natuur se ideale voer, nl.
jong groen gras. Hy moet die gewasse wat by vir winter-gebruik verbou

Die Winter- en wegbere, vroeer saai. Die verskillende voersoorte kan
melkboer. geklassifiseer word in Ru-voer en Krag-voer.

(a) Peulgewasse : Lusernhooi, ru-voer, kafferboontjiehooi, sojaboontjie-
hooi, klaver, kudzu, ferweelboontjiehooi, grondboontjiehooi, wiekehooi.

(b) Nie-peulgewasse : Veldhooi, tef, manna, mieliestronke, roggras,
gras en grashooie.

(c) Sappige Ru-voer.—Kuilvoer, rape, sweedse rape, mangelwortels,
raapkool, beeskool, chou-moellier, meloene, pampoene, patatranke.

Kragvoer.

(a) Lywig en Los : Lusernmeel, koringsemels, mieliesemels, mieliekop-
meel, gemaalde hawer.

(b) Medium : Mieliemeel, mieliekiemmeel, gluten-voer, gerolde gars,
bokwietsemelmeel.

(c) Dig en Swaar : Katoensaadmeel, lynsaadmeel, klappermeel, grond-
boontjiemeel, sojaboontjiemeel, koring-semelmeel.

Die kragvoersoorte word weer as volg gegroepeer :—

Verteerbare proteIen in kragvoer-

(a) 5 persent gemiddeld (2.5-7.4 persent) : Mieliemeel, mieliekopmeel,
mieliekiemvoer.

(b) 10 persent gemiddeld (7.5-12.4 persent) : Gemaalde hawer, ge-
maalde of gerolde gars, gemaalde koring, gemaalde bokwiet.

(c) 15 persent gemiddeld (12.5-114 persent) : Koringsemels, koring-
semelmeel.

(d) 20 persent gemiddeld (17.5-22.4 persent) : Gluten-voer, mout-
halms, grondboontjiemeel met doppe, gemaalde kafferboontjies.

(e) 25 persent gemiddeld (22.5-27.4 persent) : Bokwiet-semelmeel.

76



VEEBOERDERY

(f) 30 persent gemiddeld (27.5-32.4 persent) : Gluten-meel, lynsaad-
meel, sojaboontjiemeel.

(g) 35 persent gemiddeld (32-5-37.4 persent) : Katoensaadmeel (keur-
graad).

(h) 40 persent gemiddeld (37.5-42.4 persent) : Grondboontjiemeel
(sonder doppe).

Die eenvoudige manier om 'n graanmengsel te maak is die beste ;
maak een wat met die beskikbare ru-voer balanseer as dit gevoer word

G raan-
in verhouding met die melk wat gegee word. Vir ekonomiese

mengsels.	 produksie moet soveel moontlik van die rantsoen plaaslik
verbou word. Al die ru-voer (sappig en droog) en soveel

moontlik van die kragvoer moet op die plaas geproduseer word. Hou
ook die volgende punte in die oog :-

(a) Uitgawes.—Besparing is die wagwoord nie voersoorte wat per
100 lb. goedkoop is nie, maar die wat die verskillende bestanddele teen die
laagste koste lewer. Proteien is gewoonlik die duurste ; verkry dit so
goedkoop moontlik. Deel die prys van 100 lb. van die voer deur die per-
sentasie verteerbare proteIen wat dit bevat. Dit sal die prys van 1 lb.
verteerbare proteIen gee. As verskeie voersoorte vergelyk word, sal die
spaarsaamheid van elkeen as 'n bron van protekn duidelik uitkom. Net  so
met die koolhidrate ; maar die ru-voer wat op Natalse plase verbou word,
verskaf 'n groot deel van die nodige koolhidrate.

(b) Lywigheid.—Swaar, digte kragvoersoorte is weens hul meganiese
toestand moeilik om te verteer. Die voedingswaarde van enige voer moet
nie verminder word nie omdat dit nie maklik verteerbaar is nie. As ons
'n graanmengsel maak, moet minstens een-derde en by voorkeur een-helfte
van die mengsel uit ligte lywige voersoorte bestaan.

(c) Smaaklikheid.—As die diere van die voersoorte hou, sal hulle meer
daarvan vreet en dit beteken 'n vermeerderde opbrings. As onsmaaklike
voer ingesluit word, moet daar genoeg smaaklike soorte wees om die hele
rantsoen smaaklik te maak. Drie of vier verskillende soorte voer moet in
die mengsel gesit word in plaas van net twee. Die koeie hou meer van die
voer en spysvertering vind in 'n groter gedeelte van die spysverterings-
kanaal plaas as in die geval wanneer net twee voersoorte vir die mengsel
gebruik word.

Onder plaasomstandighede is die smaaklikheidskwessie vir die gewone
koei miskien nie so belangrik nie. Dit is egter belangrik in die geval van
koeie wat bale melk gee.

(d) Invloed op die Koei Self.—Die invloed van die voer op die algemene
gesondheid van die koei, die kwaliteit van die melk en die bestanddele
daarvan moet in aanmerking geneem word. Lynsaadmeel is 'n lakseer-
middel, en so ook semels. Katoensaadmeel veroorsaak hardlywigheid en
gee harde wit botter. Hawer- en koringsemels en mielies hou die diere in
'n goeie toestand. Rape verkleur die melk. Kuilvoer kan dit ook doen as
dit nie van 'n hoe kwaliteit is nie.

(e) As-bestanddele.—Tot onlangs is enige rantsoen wat gebalanseer
was ten opsigte van protekn- en nie-proteienbestanddele beskou as 'n voer
waarvan die mineraalgehalte hoog genoeg is. Hierdie bewering word nie
gerugsteun deur meer onlangse proewe nie, en die opinie is teenswoordig
dat die afwesigheid van sekere minerale die melkopbrings beperk. Dit is
welbekend dat sout nodig is. Meng omtrent 1 persent met die graan-
mengsel en gooi ook growwe sout waar die koeie dit kan oplek as hulk
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lus het. Daar is ook ander mineraalstowwe, byv. samestellings van kalk en
fpsforsuur en ook potas ; lae of gemiddelde produseerders kan waarskynlik
gedurende die somer genoeg van hierdie stowwe uit die weiveld in hul gestelle
opneem vir die winter, selfs al bevat die rantsoen miskien te min daarvan.
Die koei wat goed melkgee teer soveel op die kalk en fosfate, dat sy mis-
kien, as daar nie aandag aan hierdie kant van die saak gegee word nie, dit
uit haar eie gestel moet haal. So'n toestand sal dan waarskynlik die melk-
opbrings in die volgende melkvloeitydperk verminder.

Peulplante bevat bale kalk en potas, terwyl semels bale fosfate dog
min kalk bevat. Die graanmengsel behoort dus van so'n acrd te wees dat
dit ru-voer aanvul sodat die rantsoen gebalanseer kan wees. Behalwe by
peulgewasse, fewer die blare en stamme van plante die koolhidrate, terwyl
daar in die saadkorreltjies 'n hoer persentasie proteien is. Verskaf soveel
moontlik proteien in die ru-voer ; peulgewashooi is bale geskik hiervoor.
Vir hierdie doel kan droe ru-voer in twee klasse verdeel word :-

(a) Hoe proteiengehalte : 	 Lusern-, kafferboontjie-, sojaboontjie-,
grondboontjie- en klawerhooi.

(b) Lae proteiengehalte : Veld-, manna-, tef- en soedangrashooi, mielie-
stronke, strooi en pit-graan.

Daar dit op meeste plase nie prakties is om elke dier afsonderlik te
voer nie, is dit die beste om die gemiddelde produksie te kry en dan 'n
graanmengsel te maak wat saam met die bekende ru-voer al die voeding-
stowwe wat nodig is, sal verskaf. Onder hierdie skema word die graan in
verhouding tot die melkopbrings gevoer. Dit kan verder aangeneem
word dat 'n koei genoeg koolhidrate kry as sy al die goeie ru-voer wat sy
skoon sal opvreet, en ook graan in verhouding tot die melkopbrings kry.

Reels vir die Aanmaak van 'n Graanmengsel.—Vir ru-voer met 'n lae
proteiengehalte moet die mengsel 18.22 persent verteerbare proteien
bevat en vir ru-voer met 'n hoe proteiengehalte moet die mengsel 13.16
persent verteerbare proteien bevat ; gekombineerde ru-voer, deels met 'n
lae en deels met 'n hoe proteiengehalte, moet 15 tot 18 persent verteerbare
proteIen in die graanmengsel bevat.

Gebruik graan wat die proteien teen die laagste koste verskaf, by voor-
keur graan wat op die plaas verbou is. Sorg dat die graansoorte (4-4) lig
en lywig is en dat die smaaklikheid, fisiologiese uitwerking en nnineraal-
gehalte korrek is.

Gestel ons wil 'n graanmengsel maak van mielies, hawer en gemaalde
grondboontjies met doppe, wat saam met 'n gemengde ru-voer van veld-

hooi en kafferboontjiehooi gevoer moet word. Veldhooi en
Voorbeeld	 kafferboontjiehooi bring hierdie ru-voer onder die klas van
van 'n	 gekombineerde ru-voer en dit vereis 'n mengsel met 15 tot
rantsoen.

18 persent verteerbare proteIen. Neem nou 1 deel van die
mielies wat 5 persent verteerbare proteien bevat, 1 deel van die
gemaalde hawer wat 10 persent verteerbare proteIen en 1 deel van die
gemaalde ongedopte grondboontjies wat 20 persent verteerbare proteien
bevat. Hierdie 3 dele bevat dus 35 persent verteerbare proteIen, en 1 deel
van die mengsel het dus 11-6 persent verteerbare proteIen, sodat daar in
hierdie mengsel, waar 15 tot 18 persent nodig is, nie genoeg proteIen is nie.
As ons 3 dele gemaalde grondboontjies neem, kry ons : 1 mielie, 5 persent ;
1 hawer, 10 persent ; 3 gemaalde grondboontjies, 60 persent. Dus 5 dele
bevat 75 persent en 1 deel van die mengsel bevat 15 persent. Hierdie
mengsel sou dus geskik wees. Gemaalde grondboontjies val onder die ligte,
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lywige klas, mieliemeel in die medium klas en gemaalde grondboontjies met
doppe in die medium tot ligte klas. Die mengsel is dus goed.

Laat ons nou 'n ander mengsel neem, byv., waar mieliekuilvoer en lusern -

hooi as ru-voer dien. In hierdie geval sal 15-18 persent verteerbare pro-
telen in die graanmengsel nodig wees, op die veronderstelling dat die hele
rantsoen 15 persent proteTen moet bevat. Neem byv. voersoorte soon
mieliekopmeel en sojaboontjiemeel wat op die plaas geproduseer word.
Die proteIengehalte is as volg :-

1 deel mieliekopmeel 	 5 persent.
1 dee! sojaboontjiemeel    30 persent.

2 dele saam 	  35 persent.

Een deel bevat dus 17.5 persent, en dis 'n bietjie meer as wat nodig is.

'Neem nou die-

2 dele van 35 persent en voeg 1 deel mieliekoppe by.
1 deel	 5 persent

3 dele saam 40 persent.

Een deel bevat dus nou 13.3 persent, wat weer te laag is. As daar nou
1 deel van 'n ander voersoort bygevoeg word en die mengsel dus uit 4 dele
bestaan, moet die deel 25 persent verteerbare proteIen bevat, sodat die vier
dele saam 60 persent, of 1 dee! 15 persent bevat. Klappermeel, gemaalde
kafferboontjies en gemaalde grondboontjies met doppe is voersoorte wat
ongeveer 25 persent verteerbare proteIen bevat. Hieruit sal 'n mengsel
verkry word wat die regte persentasie bevat ; 2 dele mieliekopmeel, 1
deel sojaboontjies, 1 deel gemaalde kafferboontjies of grondboontjies. Dit
het ook die ligheid en ander kenmerke wat vereis word. Daarmee saam
kan gebruik word : 1 deel koringmeel, 2 dele gemaalde hawer, 1 deel katoen-
saadmeel. So kan ons graanmengsels maak wat die nodige verteerbare
proteien bevat. Sulke mengsels sal dan volgens die opbrings van die koei
gevoer word.

Drie Algemene Reels in verband met Voer.

1. Voer net soveel ru-voer as die koei skoon wil opvreet. Verminder
die ru-voer as die koei te vet begin word.

2. Voer die graanmengsel volgens die melk-opbrings.

(a) 1 lb. graan per dag vir elke 1 lb. botter per week.

(b) 1 lb. graan per dag vir elke 3 lb melk per dag, in die geval van
Jerseys en Guernseys, tot 40 lb. melk. Vir meer as 40 lb. melk,
1 lb. graan vir elke 31 lb. melk.

(c) Vir Frieskoeie 1 lb. graan vir elke 4 lb. melk per dag, tot 50 lb.
melk, en dan 1 lb. vir elke 5 lb. melk.

(d) Vir Ayrshires 1 lb. graan vir elke 3+ lb. melk.

3. Hou die kondisie en gewig van die koei goed dop, en na gelang die
melk produksie afneem, moet die graanrantsoen verminder word.

Melkaantekening.

Die mees bevredigende manier om die opbrings van melkkoeie te ver-
beter, is stelsematige uitskakeling van ongewenste diere. Dit moet gedoen
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word' volgens die melkopbrings en die persentasie bottervet, en vir die
vasstelling hiervan het die Regering 'n baie goedkoop skema ingestel.
Besonderhede hieromtrent kan verkry word van die Superintendent van
Suiwelbereiding, Uniegebou, Pretoria, of van die verskillende Suiwel-inspek-
teurs of Landbouskole. Voorsiening word gemaak vir beide stamboekkuddes
en graad- of kommersiele kuddes. Die fooie is gering in verhouding tot die
resultate wat verkry word. Boere kan by die Regerings-melkaanteken-
ingskema aansluit of hul koeie self toets. Koeie wat nie 'n sekere standaard
bereik nie, moet uitgelaat word en nie langer in die melkkudde bly nie.
Verse van die beste koeie moet grootgemaak word om die koeie, wat jaar
na jaar weggemaak word, te vervang.

(John Fisher, Prinsipaal, Landbouskool, Cedara, Natal.)

	•0.

Teling en Seleksie.

Die beginner in die teling van meikbeeste moet in die eerste plek be-
sluit of die plaas, wat hy besit of van plan is om te koop, geskik is vir sy doel.
Die mate van sukses met melkboerdery op die plase in die omgewing, en
in die distrik as geheel, sal 'n taamlike goeie aanduiding wees van die mate
waarin 'n plaas, wat net so gelee is, vir die doel geskik sal wees. Dit is egter
raadsaam om onderstaande faktore, waarvan finansiele sukses met melk-
boerdery deels afhang, in oorweging te neem voordat die nodige kapitaal
in so'n onderneming bele word.

(1) Die vermoe van die plaas om genoeg voer op te lewer in die vorm
van (a) voedsame weiding, (b) gewasse geskik vir beweiding of die maak
van hooi of om gebere te word, hetsy in die natuurlike toestand, soon in
die geval van wortelgewasse, of as kuilvoer.

(2) 'n Permanente voorraad drinkwater.

(3) Die afwesigheid van gevaarlike siektes (rooiwater, Ooskuskoors,
ens.).

(4) Die afstand van die mark vir vars melk (groot dorp of kaasfabriek)

of room (botterfabriek), of fasiliteite om botter te maak en te verkoop.

(5) Vervoerkoste na die mark.

Seleksie van Aanvanklike Teelkudde.

As die toestand, wat betref die aangeleenthede hierbo uiteengesit,
gunstig is, sal verdere sukses grootliks afhang van die ras en tipe beeste
wat vir die aanvanklike teelkudde uitgesoek word. Dit is verreweg die
veiligste om die ras te kies wat mees algemeen in die omgewing aangetref
word, want die felt dat die voorkeur aan die ras gegee word, is 'n aan-
duiding dat die soort bees daar aard. Gewoonlik sal genoeg diere wat al
aan die klimaat gewoond is, plaaslik aangekoop kan word, suiwergeteelde
bulle sal waarskynlik binne redelike afstand te kry wees, en daar is ook
'n plaaslike mark vir enige surplus beeste wat eindelik van die hand gesit
moet word. Om 'n nuwe ras in 'n distrik in te voer, sal altyd moeilik gaan,
en dis beter om soiets oor de laat aan persone wat ervaring het, en oor
genoeg kapitaal beskik om op sukses te wag.

In 'n distrik waar verskillende rasse goed verteenwoordig is, sal daar
soveel meningsverskil onder die verskillende telers wees dat die Boer maar
self, nadat hy die distrik deurgegaan het, sal moet besluit met watter ras
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hy gaan boer. In so'n geval sal die keuse afhang van die produk (vars melk
of room) wat hy wil bemark, en rekening sal gehou moet word met die feit
dat daar bepaalde rasse is wat een of ander van die produkte meer ekonomies
prod useer.

As die ras gekies is, ontstaan die vraag of net 'n paar suiwergeteelde
diere aangekoop moet word, of 'n groter aantal graaddiere. Argumente
kan aangevoer word ten gunste van enigeen van die twee metodes. Vir
die beginner sal dit beter wees om met graaddiere te begin, en daarmee
aan te hou tot tyd en wyl hy voldoende ervaring van bestuur en voeding,
en kennis van die ras en die teling daarvan, opgedoen het om seleksie te
kan toepas en te begin met die teling van opregte beeste, want laasgenoemde
is 'n uiters moeilike onderneming. Daar is dan minder gevaar om 'n waarde-
voile dier weens gebrek aan ervaring of verkeerde bestuur te verloor,
of dat minderwaardige kalwers van goeie koeie geteel sal word weens on-
kunde by die keuse van 'n bul. Om met graaddiere te begin, is 'n stadige
proses, en dis ook moontlik om onekonomiese produseerders te koop,
maar 'n fout kom die teler in so 'n geval minder duur te staan, en hy kan
stadigaan kennis opdoen van die ras, byvoorbeeld wat betref die regte
bouvorm en die welbekende bloedlyne (families). 'n Goeie plan is om met
graadbeeste te begin, en dan een of twee goeie opreggeteelde diere aan te
koop, sodat mens altyd die gewenste tipe voor oe het om te dien as voor-
beeld van die tipe waarna die teler by die teling met die graadbeeste moet
strewe. Later kan meer opreggeteelde diere geteel en gekoop word, terwyl
die graadbeeste dan geleidelik uitgeskakel kan word.

Teeltwerksaamhede met 'n Graadkudde.

Die eerste seleksie moet noodwendig berus op die produksievermoe
van die diere. Die boer moet sy wins maak uit die melk en produkte

daarvan verkry, en omvang van daardie wins sal geheel-
(I) seleksie	 en-al afhang van die melk en bottervet wat die diere oplewer.
van Teel-	 'n Sterk konstitusie, wat die dier in staat stel om gereeld
koeie
-verseen	 te produseer en aan te teel, en baie van sy kos te soek, is
(grade).	 noodsaaklik, maar die fyner punte van die ras, naamlik die

mooi kenmerke waarop by die tentoonstelling so dikwels
nadruk gele word, mag nie oorsaak wees dat die hoofrede vir die aankoop
van die diere, d.w.s. die ekonomiese produksie van melk en bottervet
te min aandag geniet nie.

Die mees betroubare manier om koeie met hoe produksie aan te koop
is op grond van 'n offisiele produksierekord oor 'n melkvloeitydperk van
300 dae, waar die algemene metode van voeding van die diere bekend is.
Hoe meer kopers in ons land op offisiele rekords aandring wanneer hulle
teeldiere koop, hoe meer telers hierdie uiters waardevolle stelsel sal toepas,
en hoe groter sekerheid daar sal wees by die seleksie van goeie diere. Die
metode, wat ongelukkig nog so dikwels gebruik word, en waarby produksie-
vermoe beskryf word deur middel van uitdrukkings soos „ 'n driegallon-
koei " of „ die koei gee twee emmer melk ", is beslis misleidend en onseker,
en hoe eerder dit deur 'n rekord vervang word, hoe beter.

Dikwels word 'n rekord getoon aan 'n koper wat gees standaard het
waarvolgens hy kan oordeel nie, en dus nie in staat is om te besluit of so'n
rekord goed of sleg is nie. Dis ongelukkig onmoontlik om 'n standaard
neer te le waarvolgens elke rekord of die produksie van diere van verskil-
lende ouderdomme en rasse onder verskillende behandeling, beoordeel kan
word. Enigeen wat 'n studie maak van die offisiele rekords, wat gereeld deur
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die Afdeling Suiwelbereiding in die maandblad „Boerdery in Suid-Afrika "
gepubliseer word, sal you self kan besluit of 'n rekord goed of swak is,
en wat die algemene gemiddelde opbrings van diere van verskillende rasse
op verskillende.ouderdomme behoort te wees. Sommige telersverenigings
skryf minimum vereistes voor ten opsigte van suiwergeteelde diere wat
in hul kudderegisters geregistreer word, en hierdie voorskrifte is ook
'n aanduiding van die vereistes wat die betrokke telersvereniging vir 'n
dier van die besondere ras stel.

Ongelukkig is rekords nie altyd beskikbaar nie, en die koper moet
horn dan op ander middels verlaat om die produksievermoe te bepaal. Dit
word vandag algemeen erken dat die ontwikkeling van die melkorgane,
en veral die grootte en kwaliteit van die uier, grootte van die agterste deel
van die uier, die melkare en die grootte van die melkgaatjies, bale kan
help om melkproduksievermoe vas te stel. Grootte is maar 'n betreklike
term, en, 'n standaard van voortreflikheid kan dus alleen verkry word deur
hierdie eienskappe waar te neem by goeie diere van die ras in goeie kuddes
of by landboutentoonstellings. As die uitwendige eienskappe waargeneem,
en die koei indien moontlik in teenwoordigheid van die koper uitgemelk
word, dan sal hy, deur hierdie eienskappe en die hoeveelheid melk wat die
koei gee waar te neem (vir sover die melkproduksie betref met inagneming
van die tydperk wat sy al in die melk is), bale beter in staat wees om 'n
goeie melkkoei uit te soek. Hierdie faktore help egter nie by die bepaling
van die bottervetopbrings nie, en daarvoor kan alleen 'n offisiele toets as
leidraad dien.

Die keuse van verse wat nog nie gekalf het nie, vir teeltdoeleindes,
is baie moeilik, want die melkorgane is nie ontwikkel nie en daar bestaan
ook nog geen melkrekord nie. Hier moet mens jou op die melkrekords
van die dier se voorouers en familie verlaat. In so'n geval is dit belangrik
om te onthou dat die rekord van ouers en grootouers meer waarde het
as die van vroeer voorouers. As mens vind dat nie alleen die rekord van
die voorouers bevredigend is nie, maar dat die rekords van koeie van die-
selfde voorouers geteel ook goed is dan is dit taamlik veilig om te se dat,
die vers waarskynlik ook 'n goeie melkkoei sal wees.

Die seleksie van verse waar daar geen rekords, hetsy van voorouers
of van familie, gehou is nie, en waar maar min van die kudde bekend is, .

soos so dikwels op publieke veeverkopings gebeur, is maar 'n groot waag-
stuk, en word bepaald nie aanbeveel nie. Sulke diere gaan dikwels bale
goedkoop, maar later word dit, met die oog op die swak produksievermoe
nadat die dier gekalf het, maar at te duidelik dat die koper nie bra 'n goeie
slag geslaan het nie.

Verbetering van die Kudde deur Gradering.

Onder „ gradering " word verstaan die paring van 'n opreggeteelde
bul met 'n min of meer verbeterde kudde koeie. Hierdie teelstelsel sat
nog vir jare die belangrikste stelsel wees vir produsente van melk en botter-
vet, en dit is dus die moeite werd om die voor- en nadele van die stelsel
na te gaan.

(a) Die stelsel is goedkoop. Daar kan binne 'n betreklike kort tyd-
perk bale groot verbetering aangebring word deur 'n goeie opreggeteelde

Voordele. bul onder die beeste te sit. Waar die grade nie baie verbeter
is nie, is die bul feitlik meer as die helfte van die kudde.

Elke kalf het 'n opreggeteelde vaer, en daar bestaan baie groter sekerheid,
van 'n besliste verbetering as waar meer opregte diere geteel word.
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(b) Diere van gemengde bloed word geleidelik in 'n definitiewe ras
verander. Die waarde van geslagte van opreggeteelde diere word onder
die graaddiere ingeteel, en dit verseker groter eenvormigheid wat betref
tipe en produksie.

(c) Mens kan oordeel in hoeverre die ras onder plaaslike toestande
aard. Die voor- en nadele, asook die aangebore gebreke, van die ras, kom
aan die lig en kan deur die teler raakgesien word, sonder dat hy teveel vir
sy gebrek aan ondervinding moet betaal. As die ras, wat vir graderings-
doeleindes gebruik word, ongeskik blyk, kan dit deur 'n ander ras vervang
word sonder dat die teler baie onkoste het weens verliese en ontaarding
van diere.

(d) Dit gee die teler 'n geleentheid om bekend te raak met die kenmerke
van die ras, wat later van ontsaglike waarde sal wees as hy met opregte
diere van dieselfde ras begin boer. Hy begin 'n besef kry van die fyner
punte van die ras, want daar word allerhande tipes gebore.

Waar so'n stelsel noukeurig en oor 'n tydperk uitgevoer word, is
daar in werklikheid geen nadele aan die stelsel as sulks verbonde nie, maar

Nadele. 
baie van die voordele van die stelsel gaan verlore weens
gebrek aan kennis van teeltbeginsels en die sterk neiging

onder Suid-Afrikaanse boere ten gunste van kruisteling.

(a) Wat dikwels gebeur, is dat die boer weens verskillende redes
ontevrede word met sy diere nadat hy opregteelde bulle van 'n bepaalde
ras gebruik het. Hy vind, byvoorbeeld, dat sy verbeterde koeie nie so
gehard as die oorspronklike beeste is nie, en dat hulle meer noukeurig
bestuur moet word en nie sulke goeie opbringste lewer as hulle op die
veld loop nie. Hy besef nie dat 'n verbeterde dier met 'n hoer produksie-
vermod beter behandeling en verbeterde toestande nodig het, en dat sulke
diere oneindig beter sal betaal as die oorspronklike diere indien aan hierdie
vereistes voldoen word nie. Meesal word die oorsaak toegeskryf aan die
ras wat vir opgraderingsdoeleindes gekies is, en die boer begin dadelik
plan maak om dit deur 'n ander ras te vervang, by voorkeur deur een wat
meer gehard is. Dit is al duidelik 'n stap agteruit, want in plaas van die
toestande te verbeter, probeer hy nou om sy vee of te gradeer om by die
onverbeterde plaas aan te pas.

'n Ander rede is dat die boer vind dat sy melkproduksie wel vermeer-
der het, maar dat die persentasie bottervet afgeneem het, en dan soek hy
na 'n ras beeste wat hoe bottervet-opbringste lewer, want op die manier
meen hy om die eienskappe van hoe melk-opbringste en hoe bottervet-
opbringste in een dier te verbind. Afgesien daarvan dat verbeterings wat oor
geslagte teweeggebring is, verlore gaan, vergeet die boer nog dat die uitsiag
waarskynlik net die teenoorgestelde sal wees, naamlik swak melkproduksie
en 'n lae bottervetgehalte, en afwisselings van die een uiterste na die ander.
Eenvormigheid van tipe en produksie, en sekerheid wat betref die teling
van daardie eenvormigheid, die grondbeginseis van teling, aan die verwesen-
liking waarvan jaarliks duisende ponde bestee word deur die hou van kudde-
registers, offisiele rekords, preferente-bul-skemas, ens., word heeltemal
uit die oog verloor.

Om voile voordeel uit gradering te trek, en dit is die stelsel waarvan die
verbetering van ons vee en sukses van ons suiwelnywerheid grootiiks afhang,
moet die teler die regte ras uitsoek en daarby hou, en onder die ras bulle
uitsoek wat foute, wat mag ontstaan, sal verhelp. Dit is die grondbeginsel
van veeverbetering, en kan nie genoeg beklemtoon word nie.
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Nog 'n rede waarom een ras deur 'n ander vervang word, is die vraagstuk
van die bulkalf. As die boer 'n bietjie ver van die mark vir kalfsvleis is,
sal hy na alle waarskynlikheid die bulkalwers laat kastreer, en hulle dan
grootmaak en verkoop as slagbeeste, of eers as trekosse gebruik en daarna
as slagbeeste verkoop. As hy dan vind dat bulkalwers van bale melkbees-
rasse nie so goed op die veld aard as sy oorspronklike beeste nie, dat
hul bouvorm vir slagdoeleindes maar swak is, en dat hulle nutteloos is
as trekosse, dan probeer hy 'n vleisbees- of dubbeldoelras invoer. Op 'n
klein intensiewe suiwelplaas betaal dit nie om jongosse groot te maak nie,
en waar dit wel betaal, is dit die beste om uit die staanspoor 'n dubbeldoelras
of 'n dubbeldoeltipe van 'n melkras uit te soek. Die punt is egter dat dit
'n erkende ras moet wees, en dat mens nie moet probeer dubbeldoel-
eienskappe inteel deur onoordeelkundige kruising van melk- en vleisbees-
rasse in die hoop dat daardeur 'n dier verkry sal word wat aan altwee ver-
eistes voldoen nie.

As leidraad vir die beginner kan hier gese word dat dit bale moeiliker
is om dubbeldoel-diere te teel as melk- of vleisbeeste, want in die eerste
geval is daar, soos die naam aandui, twee doeleindes, en dit gaan moeilik
om 'n behoorlike ewewig tussen die twee te bewaar.

(b) Daar word nie meer opreggeteelde bulle gebruik nie. Nadat
opreggeteelde bulle van 'n bepaalde ras vir 'n aantal geslagte gebruik is,
vind mens dat hierdie hoegraaddiere nie wat betref bouvorm en produksie
van die opreggeteelde dier te onderskei is nie. Daar is 'n groot versoeking
wat dikwels te sterk word, om 'n bulkalf van een van die beste van hierdie
graaddiere groot te maak en as kuddebul te gebruik. Daar is egter 'n ont-
saglike verskil op te merk in die kalwers van so'n bul, en dit is maklik te
verstaan as die grondbeginsels van teling in gedagte gehou word. Aan-
gesien geen teler met kennis van hierdie beginsels in die versoeking sal
kom nie, kan die beginsels hier aangehaal word.

Die groot moeilikheid in verband met teling is dat, hoewel 'n dier
geneig is om sy eie kenmerke in sy nakomelinge voort te plant, bale van
daarde kenmerke nie uiterlik sigbaar is nie, en selfs die wat gesien kan word,
gaan dikwels nie in dieselfde mate op die nageslag oor nie. Dit kom duidelik
aan die lig in die geval van Merino-skape. Almal het al gesien dat daar of
en toe 'n pikswart Merino-lam onder 'n trop Merino-skape met suiwer
wit wol voorkom. Nie een van die ouers is swart nie, en daar is werklik
geen teken van 'n swart kleur by hulle op te merk nie, en tog moet hulle
die eienskap besit het om dit op die lam te kan oordra. Die rede vir so'n
verskynsel kan altyd bepaal word, en is, soos dit algemeen aangegee word,
ook juis, naamlik dat die lam terugslaan op een van sy voorouers. Hieruit
is dit duidelik dat, hoe beter en opregter die voorouers is, hoe minder
kans daar is dat, as so'n dier voorkom, en dit gebeur altyd, die eienskap
ongewens sal wees, en dan moet die nakomelinge noodwendig goed wees.
Dit volg dus dat 'n dier 'n versameling is van kenmerke, waarvan party
sigbaar en ander onsigbaar is, wat hy van sy voorouers geerf het, en dat
daardie eienskappe by teling in minder of meer opvallende mate aan die lig
kom.

Om weer terug te kom op die bul wat geteel is van 'n graadkoei, sal
gevind word dat hy goeie eienskappe van sy vaer oorgeerf het, maar ook
bale van sy graadkoei-voorouers, wat wel nie sigbaar is nie, maar tog aan-
wesig is, en hy sal hierdie eienskappe op sy nakomelinge oordra na gelang
van die mate waarin hy kenmerke het wat verskil van die oorspronklike
teelvee. Ook is dit duidelik dat hy allerhande soorte diere sal teel, en die
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kudde sal die eenvormigheid van tipe en produksievermoe verloor wat
deur die opreggeteelde but ingeteel is.

Sy kalwers sal nie alleen verskillende kenmerke openbaar nie, maar
sal ook niks beter as die ouers wees nie, en dus word alle verbetering deur
middel van teling feitlik onmiddellik belet. Sodra daar dus 'n belowende
graadbul gekies word, is daar nie meer sprake van opgradering nie, maar
wet van afgradering.

Seleksie van die Kuddebul.

Die verbetering of agteruitgang van meeste kuddes, of dit graadkuddes
of opreggeteelde diere is, hang of van die mate van sukses wat behaal word
met die keuse van die kuddebul. Dis onnodig om te se dat mens besonder
sorgvuldig te werk moet gaan en die volste gebruik van die beskikbare
fasiliteite moet maak ten einde sukses te behaal.

Die verskil tussen die seleksie van 'n kuddebul vir 'n graadkudde of
vir 'n opreggeteelde kudde is dat, terwyl daar in die geval van 'n betreklik
onverbeterde kudde baie butte beskikbaar sal wees wat 'n verbetering in
die kalwers sal teweegbring sodat daar dus 'n groter keuse en minder
gevaar van foute is, daar in die geval van die opreggeteelde kudde 'n kleiner
aantal butte beskikbaar is hoe hoer die standaard van die kudde is, sodat
dit at hoe moeitiker word om 'n but uit te sock wat steeds beter kalwers
sal teel. 'n Verder verskil is dat, by die keuse van 'n bul vir 'n opreggeteelde
kudde, intieme kennis van die ras nodig is, nie alleen wat betref die fyner
uitwendige kenmerke nie, maar ook wat betref die mees-bekende bloedlyne
en hul goeie en stegte teeleienskappe. Die faktore wat aandag moet geniet
by die keuse van 'n but, bly dus dieselfde in die geval van die graadkudde
en die opreggeteelde kudde, maar meer grondige kennis en groter nou-
keurigheid is nodig om sukses te kan behaal met teling in die geval van 'n
opreggeteelde kudde.

As die teter 'n but uitsoek, dan verwag hy dat die but kalwers sal teel
met sekere kenmerke, byvoorbeeld : hoer metkopbringste of bottervet-
persentasies, minder gebreke in uiterlike voorkoms, soos 'n swak rug, dak-
kige kruis of swak bene, of selfs 'n kombinasie van hierdie gebreke. 'n Dier
is, soos reeds gese, 'n kombinasie van die eienskappe, sigbaar sowel as onsig-
baar, van sy voorouers, en aangesien 'n dier nie noodwendig afstammetinge
teel wat self at sy sigbare eienskappe besit nie, kan dit geredelik besef word
dat verskillende middets by seleksie aangewend moet word ten einde die
gewenste verbetering te kan aanbring.

Dis 'n erkende feit dat 'n dier na alle waarskynlikheid nakometinge
sal teel wat sy eienskappe in dieselfde mate besit as die waarin hy dit self

openbaar ; met ander woorde, dat 'n but met 'n swak rug
(I) Inspeksie byvoorbeeld, eerder kalwers sal teel wat swak is in die rug,
van

im Bul.die	 as 'n ander but met 'n sterk, reguit rug, terwyl laasgenoemde
weer eerder kalwers wat sterk in die rug is, sal teel as kalwers

wat nie sterk is nie. Dit is derhalwe nodig om 'n bul te inspekteer voordat
hy gekoop word, en te kyk of hy die kenmerke besit wat veral in sy kalwers
verlang word.

Dikwels het mens egter nie kans om die but werklik te inspekteer
nie, en in so'n geval is die kudderegister van die ras van groot hulp. Som-
mige telersverenigings neem nie 'n dier in hill register op nie, tensy hy
eers deur 'n bevoegde inspekteur, wat die vereniging verteenwoordig,
geInspekteer is en die uitslag van die inspeksie in die kudderegister opge-
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teken is in die vorm van 'n beskrywing deur middel van 'n puntekaart
waarop die betreklike voortreflikheid van elke deel van sy liggaam aangegee
word. Volgens hierdie puntekaart kan mens oordeel in watter mate die
gewenste eienskappe in die dier ontwikkel is.

As mens oortuig is dat die bul self die eienskappe besit wat in sy kalwers
verlang word, moet vervolgens sy voorouers nagegaan word.

Dis belangrik om soveel van die voorouers as moontlik te ondersoek
ten einde uit te vind in watter mate die gewenste eienskappe in hulle ont-

wikkel is. Hoe meer voorouers daar is wat dieselfde eien-
(2) Onder-	 skappe as die bul ontwikkel het, hoe sekerder mens kan
soek van

wees dat die bul daardie eienskappe in dieselfde mate aanVoorouers.
sy kalwers sal oordra.

Dikwels kan mens die vaer en moer van die bul sien, en soms selfs
die moer van sy moer, maar daar is gewoonlik nie baie ander voorouers
nie. Dit is hier waar die kudderegister met 'n volledige beskrywing van
elke dier die grootste waarde het. Hoewel elke deel van die dier nie in
besonderhede beskryf word nie, (byvoorbeeld 'n opmerking dat die dier
'n taamlike goeie agterlyf het, is geen aanduiding of hy 'n dakkige of te
noue kruis het nie), sal daar nogtans altyd genoeg inligting wees om te bepaal
of hy 'n goeie of 'n gebrekkige agterlyf het.

Wanneer eienskappe soos melk- en bottervetopbrings nagegaan word,
is die offisiele rekord in die kudderegister onontbeerlik. Om 'n voor-
beeld aan te haal : 'n Friesbul moet uitgesoek word wat kalwers sal teel
met 'n hoe bottervetopbrings ; by ondersoek blyk dit dat die sewe moers
van die vorige drie geslagte almal offisiele bottervetopbringste in die om-
gewing van 4 persent opgelewer het, wat hoog geag word vir Friesbeeste.
Is daar nie 'n goeie vooruitsig dat hierdie bul kalwers sal teel met hoer
bottervetopbringste, as 'n but van die voorouers waarvan niks bekend is,
of 'n bul wat van voorouers met lae bottervetopbringste afstam nie?

Soos reeds gese, word verwag dat die bul kalwers met eenvormige
eienskappe sal teel, en as die vaer van die bul dus eenvormige kalwers

geteel het en die eienskappe wat verlang word op hulle
{3) Waarde	 oorgedra het, dan is daar 'n nog groter vooruitsig dat daardie
van Familie	 bul dit ook sal doen. Die waarde van die bul se vaer as 'n
(halfbroers
en half-
	

teetdier kan aan sy kalwers gesien word, naamlik, aan die
susters).	 halfbroers en halfsusters van die bul, d.w.s. : die kalwers

van dieselfde vaer en verskillende moers.

As die voorbeeld van hoe bottervetopbrings weer geneem word,
dan is dit duidelik dat, as die halfsusters van die bul wat in die melk is almal
melk gee met 'n hoe persentasie bottervet, en te meer, as hierdie diere
alma! hoer persentasies bottervet oplewer as hul moers, is daar 'n groter
vooruitsig dat die bul ook kalwers sal teel wat melk gee met 'n hoer per-
sentasie bottervet as hul moers. Dieselfde geld wat betref 'n sigbare ken-
merk, byvoorbeeld die rug. As die halfsusters en halfbroers almal sterk,
reguit rugge het, en in die opsig beter is as hul moers, dan kan mens daarvan
aflei dat so'n bul 'n verbetering sal teweegbring in 'n kudde bestaande uit
beeste wat swak is in die rug.

By seleksie van 'n bul het die waarde van eenvormigheid van kalwers
en verbeterings wat hulle toon in vergelyking met hul moers, aanleiding
gegee tot die invoering van die " preferente-bul-skema " deur verskillende
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telersverenigings. 'n Bul word 'n preferente-bul van klas A, B of C verklaar
na gelang van die mate waarin hy verbeterde kaiwers geteel het. Dit is
dan duidelik dat 'n bul, waarvan die vaer aan 'n preferente klas behoort,
eerder kaiwers sal teel wat die gewenste eienskappe besit as 'n bul van
gemengde afkoms. Ten einde eienaars aan te moedig om gebruik te maak
van sulke bulkalwers, is aan die eienaar van die kaiwers 'n premie betaal
waardeur die beginsel aanvaar word dat groter verbetering aangebring sal
word deur daardie bulkaiwers te gebruik pleks van ander bulie onoordeel-
kundig onder die beeste te sit.

As die bul gekies en in die kudde gebruik is, is die uiteindelike toets
die werklike resuitate volgens die kaiwers wat in die kudde aankom. As

die kaiwers goed is, moet ten voile gebruik gemaak word
(4) Toetse	 van die bul ; as hulle nie goed is nie, moet hy so you moontlik
deur
Kalwers. verve der word. Een van die grootste foute wat 'n groot

aantal telers maak, meesal omdat dit so baie kos om 'n bul
te koop, is om 'n slegte bul te lank aan te hou. En dit moet tog besef word
dat, hoe langer so'n bul gebruik word, hoe meer skade uiteindelik gely
word, en hoe moeiliker dit gaan om die kudde weer reg te kry.

Die Waarde van Bloedlyne by Seleksie.

'n Bloedlyn is 'n aantal lyngeteelde diere, d.w.s. al die diere is binne
'n bepaalde geslag uitgesoek en geteel. Elke suksesvolle teler het een of
meer welbekende bloedlyne wat afstam van een van sy goeie teeldiere.

Die waarde van 'n goeie bloedlyn le daarin dat die diere wat daaraan
behoort nie net die verskillende gewenste eienskappe in hoe mate ont-
wikkel het nie, maar ook van eenvormige tipe is en op die beurt eenvor-
mige diere sal teel wat ook hierdie eienskappe besit. Dit kan verwag word
dat 'n bul van so'n bloedlyn kaiwers sal teel wat dieselfde eienskappe het.

Die re de waarom sulke eenvormige kaiwers met die eienskappe van
hul ouers geteel word, is omdat noue inteling toegepas word, d.w.s. omdat
met familiebetrekkinge onder mekaar geteel word, met die gevoig dat die
kenmerke van die kalwers ooreenstem. Waar 'n bepaalde kalf terugslaan
op een van die voorouers van die bloedlyn, soos die boer dit in die algemeen
noem, sal die kalf altyd terugslaan op 'n voorouer met dergelike kenmerke.
As bowendien aangeneem word dat 'n dier bestaan uit 'n samestelling van
die eienskappe van sy voorouers, dan moet 'n dier wat van 'n goeie bloedlyn
afstam hoofsaaklik 'n samestelling van gewenste eienskappe wees, en as
so'n dier vir teeltdoeleindes gebruik word, dan kan hy hoofsaaklik gewenste
eienskappe op sy nakomelinge oordra, omdat meeste ongewenste eienskappe
by horn afwesig is.

Kennis van die goeie bloedlyne van die ras is uiters waardevol sowel
vir die teler van graaddiere as vir die teler van opreggeteelde diere. Die
teler van graaddiere wat geen kennis van die bloedlyne van die ras het nie,
behoort die huip in te roep van iemand wat wel daardie kennis het om horn
by die seleksie te help. Die beste stelsel is in elk geval om van 'n voor-
aanstaande teler 'n bul te koop, die bul uit 'n goeie bloedlyn uit te soek,
en horn dan by daardie bloedlyn te hou en altyd van dieselfde teler te koop.
Dan bestaan daar sekerheid dat al die diere lyngeteel is, en dat die teler
van graaddiere ook lynteling toepas. Die bloedlyn wat gebruik word, berus
op jare van ondervinding en kennis opgedoen deur die teler van opregge-
teelde diere, en as hy eerlik is, soos gewoonlik die geval is, kan by graadtelers
bale help. Hy ken sy besondere bloedlyne beter as enige ander persoon,
en is dus in staat om die beste advies te gee.
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Die mees praktiese voorstel wat vir die graadteler aan die hand gegee
kan word, is om van 'n betroubare teler bulle uit 'n goeie bloedlyn te koop,
en om horn te verlaat op die advies van daardie teler. So'n stelsel sal meer
bydra tot die verbetering van graadkuddes in ons land as enige ander stelsel.
Die metode word dikwels deur telers van Merino-kuddes gevolg, en as mens
die groot verbetering opmerk wat onder Merino-kuddes teweeggebring
is deur eienaars wat slegs geringe kennis van Merino-skape besit, dan kan
dit besef word dat die stelsel oneindig beter is as onoordeelkundige aan-
koping op publieke veilings, ens. Hierdie metode bled wel geleentheid
vir oneerlikheid, en die verkoper kan as hy baie graag besigheid wil doen
miskien 'n ongewenste dier verkoop, maar die goeie naam en betroubaar-
heid van die teler is op die spel, en hy sal baie moeite doen om dit te behou.

Moet Inteling in 'n Graadkudde toegepas word ?

Hierdie vraag moet op een of ander tyd deur die graadteler opgelos
word, en aangesien elke teler van diere self moet besluit wat hy gaan doen,
word die voor- en nadele van die stelsel hier opgesom :—

Voordele :

(1) Dis die vinnigste manier om eenvormigheid in die kudde te
weeg te bring, en om sekere eienskappe op byna onuitwisbare
wyse by die diere in te teel.

(2) Die beste gebruik word gemaak van 'n goeie dier, en sy eien-
skappe word in sy nakomelinge bestendig.

(3) Erfdwang, die vermoe om nakomelinge te teel met dieselfde
eienskappe as die ouer, word in die kudde ingevoer.

(4) Daar ontstaan 'n versterkte bloedlyn.

Nadele

(1) Alle eienskappe, goed sowel as sleg, word in die kudde ingevoer,
en by toekomstige teling word die slegte sowel as die goeie
eienskappe bestendig.

(2) Vrugbaarheid en lewenskragtigheid, die twee vereistes vir
voordurende sukses in teling, word dikwels nie by ingeteelde
diere aangetref nie.

Uit bostaande kan mens aflei dat inteling 'n magtige wapen in die hand
van die teler is. Dis ook duidelik dat inteling met 'n dier met slegs 'n paar
kleinere gebreke en baie gewenste eienskappe uiters suksesvol kan wees.
Aangesien diere van laasgenoemde tipe nie so volop is nie, gaan dit nie so
maklik om sulke diere te kry nie. Wat meer is, intieme kennis van die
bloedlyne oor baie geslagte, sowel as teoretiese en praktiese kennis van
teling, is absoluut noodsaaklik, sodat mens bekend kan wees met die aan-
gebore goeie en ongewenste eienskappe. Derhalwe is dit uit die aard van
die saak werk wat onderneem behoort te word deur 'n teler wat die verlies
weens moontlike mislukking kan dra, en wat genoeg kennis het en finan-
sieel in staat is om die strenge seleksie wat nodig is, toe te pas.

Die algemene gevolgtrekking is dus dat dit te gewaag vir die gewone
graadteler is om inteling toe te pas, en hy behoort dit aan diegene met
grondige kennis oor te laat.

Seleksie van Diere in die Kudde geteel.

Die diere wat in 'n kudde geteel word, verskil in sekere mate wat betref
uiterlik en produksie, en aangesien die aantal diere wat jaarliks nodig is
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om die getal instand te hou, klein is in vergelyking met die aantal wat geteel
word, moet die bestes elke jaar uitgesoek word. Die grondslag van hierdie
seleksie, veral in die geval van 'n graadkudde, is die melk- en bottervet-
opbringste, en dit moet uit die staanspoor besef word dat daar net een
manier is om die produksievermoe van 'n dier te bepaal, naamlik deur elke
dier in die kudde te toets en die uitslag in offisiele rekords te laat opneem.
Die voordele daaraan verbonde is so grout en die onkoste so gering, dat
daar nie die minste rede bestaan waarom eike teler nie die rekords laat
neem nie. Slegs 'n paar van die menige voordele verbonde aan die hou
van rekords behoef hier aangehaal te word :-

(1) Dit toon met 'n enkele oogopslag aan dat 'n koei voortdurend

baie melk gee met 'n hoe bottervetgehalte, en ook watter diere
uit die kudde verwyder behoort te word.

(2) Dit toon aan van watter koeie geteel behoort te word en watter
verskalwers tot voordeel grootgemaak kan word.

(3) Die rekords toon die uitwerking van die bul op die melkproduksie-
vermoe van sy kalwers aan.

(4) Deur swak produseerders uit te skakel, kan 'n baie voordelige
kudde opgebou word.

(5) Oordeelkundige voeding berus op die produksie van die koei,
en die rekord dien as leidraad vir die veeboer in verband met die
voer van sy diere.

(6) Rekords toon duidelik aan watter tipe die meeste melk gee,
en stel die teler dus in staat om te besef watter uiterlike eien-
skappe gewens is.

(7) 'n Daling in die melkopbrings is gewoonlik die eerste teken van
ongesteldheid, en die daaglikse rekord toon die geringste af-
wisseling aan.

(8) Die rekord kan later nageslaan word, en sal dan duidelik die
waarde van diere van 'n bepaalde bloedlyn in syfers aantoon.

(9) Rekords bepaal die prys as 'n dier gekoop word, en dit beteken
hoer pryse en eerlikheid.

(10) Rekords toon aan watter diere gereeld aanteel, en aangesien
daar by die dag meer aandag gewy word aan vrugbaarheid, dien
dit as addisionele aanmoediging om die dier te koop.

Dit word erken dat die hou van rekords 'n bietjie ekstra tyd elke dag
in beslag neem, maar daar moet tog altyd 'n verantwoordelike persoon
by die melkery teenwoordig weer, en die weeg en aanteken van die melk
van elke koei is nie veel werk nie. Die onkoste behoef nie in aanmerking
geneem te word nie, want dis slegs 'n geringe deel van die finansiele wins
wat uit die neem van rekords en toets vir bottervetgehalte verkry word.
Volledige besonderhede van die Regeringskema in verband met die hou
van rekords en toets van melk kan verkry word van die Afdeling
Suiwelbereiding van die Departement van Landbou en Bosbou.

Hansgrootmaak van Verskalwers.

Dis noodsaaklik om verskalwers hans grout te maak wanneer rekords
gehou word, maar ook net so noodsaaklik al word ook geen rekords gehou
nie. Die meeste melkbeesrasse sal nie weier om te sak as die kalf nie suip
nie, en selfs kalwers van 'n basterkoei en 'n opreggeteelde melkbul sal nie
moeite gee as hulle gekaif het nie, mits so'n dier uit die staanspoor sonder
haar kalf gemelk word.
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Die kaif wat toegelaat word om voor die koei gemelk word, en weer
daarna, te suip, kry die meer waardevolle bestanddele van die melk. Buiten-
dien moet alle kalwers, afgesien van hul waarde, grootgemaak word as die
koeie nie gewoond is om sonder die kaif gemelk te word nie. Waar die kalf
suip, is daar altyd kompetisie tussen die melker en die kaif, en die koei
sal altyd die kaif help en derhalwe natuurlikerwyse nie behoorlik sak nie,
ten einde genoeg melk vir die kaif agter te hou nadat sy klaar gemelk is.
As mens sonder die kaif melk, dan is daar geen rede waarom die koei sleg
sal sak nie, en mens kan dus vinniger melk en meer melk kry. Ook word
dit beweer dat 'n koei meer gereeld bronstig word en makliker gedek raak
as daar nie 'n kaif aan haar suip nie.

Daar is derhaiwe geen argument ten gunste van die stelsel om die kaif
te Iaat suip nie, en dit gee nie veel meer moeite om kalwers hans groot te
maak nie, terwyl die bietjie ekstra moeite heeltemal vergoed word deur
bespoediging van die melkery alleen, afgesien nog van die finansiele voordeel
verbonde aan die stelsel om sonder die kalf te melk.

(L. H. Bartel, Departement van Veeteelt, Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege,
van die Universiteit van Stellenbosch.)

	*0	

Bou van Koeistalle.
Die profyte van die melkboer is dikwels klein omdat sy koeie in vuil,

onsindelike stalle gemelk word. Die melkverbruiker wil higieniese melk
he, en die boer kan nie sulke melk fewer nie tensy sy koeie in 'n skoon,
sindelike stal gehou word. In hierdie artikel word vertel hoe om 'n ideale
konkreet-vloer vir 'n stal in te sit. Die beskrywing word toegelig met ver-
duidelikende sketse. Meeste melkboere meen dat die koeistal wat hier
beskryf word (nI. waarin die koeie stert-aan-stert in twee rye staan) die
beste is.

In figuur 1 word al die afmetings van die vloer duidelik aangetoon, maar
die boer kan egter die afmetings na sy eie vereistes wysig—die lengte van
die staanplek is b.v. 4 vt. 8 dm., maar kan tot 5 vt. verleng word indien nodig.
Die lengte van eike staanplek word volgens die grootte van die koei gemaak.
Die kleiner rasse het nie so'n lang staanplek nodig as die groter rasse nie.
Vanuit 'n gesondheidsoogpunt is dit wenslik om die staanplek so lank te
maak dat die mis direk in die misvoor val, en nie op die stalvloer nie, waar-
deur dit die sanitere toestand sal benadeel deur die kooigoed vuil te smeer
asook die koeie, wanneer hulle gaan le. Die stalvloer moet 'n val van 'n
duim he in die rigting van die misvore. Die blad van die misvoor moet 'n
een-duim val he in die wydte weg van die koeie af, en in die lengte 'n val van
een duim op 7 voet. Die middelgang moet effens skuins loop na albei misvore
en die sygange kan waterpas wees.

Meet van die symure af om die middelgang, misvore, staanplekke en
krippe af te merk. Hierdie afmetings moet duidelik op die endmure van

Insit van	
die gebou gemerk word, sodat 'n mens solank as die werk

Vloer.	 aan die gang is enige tyd daarna kan refereer. Op geskikte
hoogte word lyne van die merke op die een endmuur na die

ooreenkomstige merke op die ander endmuur gespan en al die afmetings wat
nodig is vir die oprigting van die vorms, ens., moet van hierdie lyne af
geneem word. Die vloer (1) kom so hoog as die drumpels van die deure,
en die hardekliplaag (2) word ingesit, stewig vasgestamp en gelykgemaak

90



VEEBOERDERY

91



HU1 LPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

terwyl holtes gelaat word waar die misvore later moet kom. Die vorms
vir die laagste muur van die krip (A in Fig. 1) word nou volgens die lyne
reggesit.

Opsit van die Vorms.—In Fig. 2 word aangetoon hoe die vorms opgesit
is. Elke sykant (3 en 5) bestaan uit twee planke, 8 dm. breed en 1 dm. dik,

Fig. 2.	 Fig. 3.

Fig. 4

wat aan penne (7) vasgesit word sodat hul onderkante net so hoog as die
vloer sal wees as laasgenoemde klaar is ; derhalwe moet daar 'n opening
van 4 duim tussen die onderkant van die vorms en die oppervlakte van die
hardekliplaag wees. Om te verhoed dat die vorms uitgedruk word en om
hulle aanmekaar vas te hou, word kort dwarsstukke hout (6) met tussen-
spasies dwarsoor die bokante van die vorms vasgespyker. In die Figuur
is die penne so geteken dat 'n gedeelte van elkeen van hulle weggelaat
is, om duidelik aan te toon hoe die konkreet onder die onderkante van die
vorms uitsprei.

Terwyl die vorms gevul word, moet die konkreet goed ingestamp word
met 'n dun stafie, veral rondom die onderkant (4) van die vorms (5) teenaan
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die stalvloer. Die rand wat daardeur ontstaan, en wat die hoogte van die
stalvloer by die krip sal wees. (as die vloer klaar is) sal 'n nuttige leidraad
wees as die werk 'n bietjie verder is.

Die samestelling en oprigting van die vorms wat vir die misvore nodig is
(B in Fig. 1) word in Fig. 3 aangetoon. Die vorm (3) langs die staanplek is
7 duim wyd, d.w.s. net so diep soon die misvoor, en die vorm (4) langs die

tio
LL   
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middelgang is 5 duim wyd. 'n Spasie van minstens vier duim word tussen
die onderkante van elke vorm en die hardekliplaag gelaat, d.w.s. vir die
4 duim dik bodem van die misvoor. Die onderkant van (3), is een duim hoer
as die onderkant van (4), sodat die oppervlakte van die klaargemaakte
misvoor 'n dwars-val van een duim na die middelgang sal he.

Om die vorms stewig in posisie te hou, word penne en tussen-stukke (5)
op geskikte afstande van mekaar gebruik. Wanneer die konkreet van die
vloere en die middelgang gele word, sal dit onder die kante van die vorms
uitsprei, soos aangetoon, wat dus later 'n goeie verband met die konkreet
van die bodem van die misvoor sal vorm. Die bokant van vorm 3 in Fig.
3 moet een duim laer wees as die onderkant van vorm 5 in Fig. 2, sodat die
stalvloer een duim val in die rigting van die misvoor het. Daarna word
die konkreet van die staanplekke en die middelgang gele. Die hoogte van
die vloeroppervlaktes word vasgestel in die geval van die staanplekke, volgens
die rand (4) in Fig. 2 (nadat die vorms verwyder is) en die bokant van vorm
3 in Fig. 3. 'n Ryhout, ongeveer 5 voet lank, word gebruik om die ver
skillende dele van die vloer die nodige skuinstes te gee. Die ryhout word
so gestel dat die middelgang 'n bietjie skuinsloop na die misvoor aan weers-
kante.

Die volgende stap is om die krip te maak, en in Fig. 4 word die inrigting
van 'n geskikte tipe van vorm aangetoon. Die bokant (3) is gelyk met die

Maak van 
bokant van die krip, en die onderkant (4) is vier duim bokant

die Krip. die hardekliplaag. Die vorm word in posisie gehou deur
middel van planke 5, 6 en 7, waarvan eersgenoemde tot aan

die symuur van die gebou uitstrek. Die vorm word in sy vereiste posisie
gehou deur penne, of deur die plank (5) tussen en op klippe of bakstene
te laat rus. Daarna word die konkreet ingegooi en deur middel van model-
houte van die regte vorm afgewerk. Twee tipes word in Figure 5 en 6 aan-
getoon.

Die konkreet loop by die onderkant (4) van die vorm uit, soos aangetoon'
en vorm 'n rand wat weer kan dien as leidraad by die afwerking van die
sygange. Die misvoorvorms word nou verwyder, en die bodem van die voor
ingesit, volgens die rande wat deur die vorms 3 en 4 agtergelaat is (sien Fig.
3). Die bodem sal dan die regte dwarsval he.

Om die werk te voltooi, word die vorms van die krip weggeneem
nadat die binnekant van die krip afgewerk is, soos later verduidelik sal word.
Nou word die sygangvloere gele, volgens rand 4 in Fig. 4.

Om die afwerk van die binnekant van die krip te vergemaklik, word die
modelhout gebruik, wat in Fig. 5 in posisie in die krip aangetoon word, en
op die oppervlaktes 3, 3, rus.

Die modelhout word heen en weer in die lengte van die krip getrek
totdat die verlengings aan albei kante op die oppervlaktes 3 en 3 rus, wanneer
die korrekte vorm verkry word.

In Fig. 6 word 'n ander tipe van model (3) aangetoon in posisie in die
krip. Dit word vir dieselfde doel as die een in Fig. 5 gebruik. Neem twee
stukke karband en buig hulle so dat, wanneer albei in posisie is, die onderste
oppervlakte die gewenste vorm van die binnekant van die krip het.

Neem 'n reguit ryhout, soos in Fig. 7. Maak twee kepe daarin op enige
geskikte afstand vanmekaar. Die ryhout moet 'n bietjie breer wees as die
wydte van die modelle. Die modelle word in die krip geplaas, ver genoeg
vanmekaar of om die kepe in die ryhout te yang en die ryhout word om die
boog getrek om dit die gewenste vorm te gee.
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Solank as die vloer gemaak word, moet al die ysterpenne, boute, ens.•
waaraan die raamwerk van die afskortings, ens., vaskom, ingesit word•
Alle hoeke in die vloer moet rond afgewerk word om skoonmaak te ver
gemaklik, en gesondheidstoestande te verbeter.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Landbouskool, Glen, O.V.S.)

Voerhokke vir Kalwers.
Bygaande planne illustreer 'n geskikte metode om elke kalf afsonderlik

voer te gee, en voorkom dus dat kalwers aan mekaar suig. Dit spaar ook
arbeid uit, en die kalwers word mak en raak daaraan gewend om vasgemaak
te word. As hulle later koeie is, is hulle mak in die stal.

Die pale (9) van 4+ duim. by 4+ dm. greinhout, word ver genoeg van-
mekaar regop in die grond geplant om 4 of 5 kalwers tussen hulle te hou.

Indien verlang, kan hierdie pale en ook die pale (16) wat
Konstruksie die voorkant van die krip ondersteun, op voetstukke van
van
Voerhokke.	 harde hout rus (21) ; elke paal en voetstuk word inmekaar

en met boute vasgesit (soos aangetoon word deur 20 en 25
in Fig. C). Harde houtvoetstukke hou bale lank. Al die hout onder die
grond moet goed gekoolteer of gebrand wees om weerstand te bled teen
rysmiere, weer, ens.

Fi c D.

Die dwars pale (7, 8 en 17) word aan die regoppale (9) vasgemaak.
Hiervan is (7) en (17) van 4+ dm. by 3 dm. plank en (8) is van 4+ dm. by 1+ dm.
plank. Die regoppale (2) wat vas staan, word vasgemaak tussen die dwars
pale (7) en (8) (sien Fig. D) waartussen pale (3) kom om die distansie te behou.
Die skuifbare regoppale (1) skuif tussen (7) en (8). Die distansie wat die skuif-
bare regoppale skuif, word aangedui deur stippellyne in figuur A. Om skuif
moontlik te maak, word die onderend van elke skuifbare regoppaal aan die
onderste dwarspaal (17) met 'n bout (12) vasgesit.

Oopmaak van Hok.—Om 'n hok oop te maak word die sluiting (4) vir
die besondere hok oopgemaak, soos in Fig. A aangewys, waar die oophokke
aangedui word deur die skuifbare regoppaal (1), wat met stippels aangewys
word en in 'n skuins posisie (10) staan. Die toehokke word in dieselfde
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figuur aangewys met die voile lyne. 'n Hok word toegesluit deur die skuif-
bare regoppaal weer tot 'n regop posisie te bring, waar dit gehou word deur
die posisie van die sluiting van 4 tot 5 oor te bring (Fig. A) wat die kaif
opsluit.

Die mate naasteby, as die slot oopgemaak is, is 8 duim teenoor die bokant
van die krip (13) tangs die kaif, en 12 duim onmiddellik onderkant die tang-
werpige paal 7 (Fig. A).

Die regoppale (1 en 2), die toesluit-toestel (4 en 5) en die stop (6)
waarteen die sluiting werk, is alma) van 3 dm. by 1 4 dm. hout. Die stuffing
(4 en 5) word met 'n bout (18) in die vaste regoppale (2 en 9) vasgesit waarorn
dit draai. Die langwerpige pale (13 en 15) wat die krip ondersteun is 3 dm.
by 1+ dm. en die een tangs die voerhokke word vasgemaak aan die vaste
regoppale (2 en 9) terwyl die ander een ondersteun word deur regoppale
(16) wat so gesny is dat dit daarin pas, soos in Figure B en D aangetoon.

Voerhokke op die Glen-Landbouskool.

Eike tap word vasgesit deur 'n 4 dm. bout (24). Die orige dwarspaal (22)
wat die onderkant van die krip ophou, en die dwarspale wat dit ondersteun
(23), en waaraan dit vasgemaak is, is van 2 dm. by 2 dm. deel. Die krip (14)
is gemaak van sinkpiaat in vorm gebuig. Die kante word bo-oor die dwars-
pale gebuig vir beskerming. Die een kant van die krip by die opgestuite
kaif is 4 dm. laer as die ander kant (11 in Fig. D) sodat die kaif nie so maklik
die kos met sy nevus uit die krip kan stoot nie. Dit gee die kleiner kalfies
ook 'n beter kans om gemakliker te vreet. Die vreetruimte (19) tussen die
twee krippe word met 'n hek by een of altwee ende voorsien.

Dis 'n goeie plan om eenkant van die hokke 'n klein bietiie groter te
maak as die ander kant sodat kalwers van verskillende groottes opgeneem
kan word.

Om die voerhokke sterk te maak en lank te laat hou, moet hulle deur-
en-deur van harde hout gemaak word.

Figuur A is 'n voorkant van die voerhok, sonder die krip en toebehoor-
sets om dit te verduidelik. Figure B en D is seksies deur AB en CD onder-
skeidelik.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieursvvese, Landbouskool, Glen, O.V.S.)
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C.—Suiwelbereiding.
D IE uiteindelike gehalte van enige suiwelproduk, hetsy room, botter of

kaas, sal byna uitsluitlik afhang van die gehalte van die melk wat oor-
spronklikgebruik is. Die verantwoordelikheid rus op die primere produsent,
die boer, om skoon en voedsame melk te produseer wat geskik is vir die
vervaardiging van suiwelprodukte van die hoogste gehalte. Die melk moet
sover moontlik onder higieniese toestande geproduseer word, 'n vraagstuk
wat moeilik is wanneer dit die gewoonte is om in die oop kraal te melk.
Hoe gouer van hierdie metode afgesien word, hoe beter vir die suiwel-
nywerheid.

Behandeling Melk en Room.
Die uiers en spene van die koeie moet met 'n klam doek skoon afgevee

word voor gemelk word. Die melker moet sy hande was en afdroog, en
op die „ droe- "metode melk ; 'n klein bietjie vaselien moet aan die spene
gesmeer word om dit nie te beseer nie. Die melkemmers moet van die
kappie tipe wees, want dan word 40-50 persent van die onsuiwerhede wat
gewoonlik inkom wanneer gemelk word, uitgehou. Die melk moet
onmiddellik nadat gemelk is na die melk- of koelkamer geneem word en
daar deur 'n wattesygtoestel gegooi word. Dit moenie, soos dikwels die
gewoonte is, vir 'n lang tyd in 'n oop opgaaremmer in die kraal gelaat word
totdat klaar gemelk is nie, want melk neem maklik allerhande bysmake
op, veral wanneer die temperatuur besig is om te daal.

Bysmake in Melk.

As sekere soorte onkruid en bossies en ook voersoorte soos raapkool,
beeskool, kool, ens., deur koeie gevreet word, gee dit 'n sterk en ken-
merkende bysmaak aan die melk en room en die produkte wat daarvan
gemaak word. Die reuk van stalle en krale word ook geredelik deur melk
opgeneem, sowel as die reuk van kuilvoer as dit in die nabyheid van hierdie
plekke oople.

Bysmake van onkruid en bossies is dikwels bale opvallend waar die
koeie op ou lande wei, en waar dit onmoontlik is om hulle van sulke weiding
of te hou, kan die boer minstens sorg dat hulle sowat twee uur voor melktyd
uit die lande geja word. Dit geld ook vir die beweiding van rape en ander
gewasse wat die melk 'n bysmaak gee. Kuilvoer en ander voersoorte met
'n sterk reuk moet na melktyd gegee word, en nie net voor of terwyl die
koeie gemelk word nie.

Bysmake kan in 'n sekere mate verminder word deur die melk te lug
onmiddellik na gemelk is en terwyl dit nog warm is. As dit naby vrugte
groente, leer, seep, tabak, ens., gehou word, sal melk geredelik bysmake
opneem. Voedselgeure word in die bottervet van die melk opgeneem, en
is meer opmerklik in room en botter.

Onnatuurlike smake in melk en room is dikwels toe te skryf aan bak-
teriese werking, en die veiligste manier om hierdie bysmake te voorkom is
deur die strengste sindelikheid te handhaaf in verband met alles wat die
produksie, opgaar en vervoer van melk en room betref.

Alle houers en gereedskap waarmee die melk in aanraking kom moet
absoluut skoon en vars gehou word, en moet, voordat dit gebruik word,
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met kookwater of stoom uitgekook, en na gebruik weer deeglik gewas en
uitgekook word.

Die Roomafskeier.
Daar is bale uitstekende asook bale slegte make van afskeiers in die

mark. Soek 'n afskeier uit wat sterk gebou is en maklik is om te hanteer ;
maklik om te draai en skoon te maak ; wat uit so min dele moontlik bestaan,
en waarvan die onderdele maklik plaaslik verkry kan word ; en bowenal
een wat skoon afroom.

Dis 'n fout om 'n masjien te kies met 'n te klein kapasiteit. Dis nie
raadsaam om een te verkry wat minder as 45 gallon per uur kan afdraai
nie, behalwe in die geval waar net een of twee koeie aangehou word.

Ten einde seker te maak dat 'n afskeier goed werk, meet dit op 'n soliede
fondament wat heeltemal waterpas is, geplaas word. Dit word dikwels
nie gedoen nie, en die masjien raak you uit orde, met die gevolg dat dit
onmoontlik word om die melk skoon of te room. Wanneer 'n fondament
vir 'n masjien uitgesoek meet word moet in gedagte gehou word dat die
soorte met 'n hangende bak direk op 'n sementvloer, 'n sementblok of 'n
soliede klipfondament geplaas moet word. Afskeiers wat nie 'n hangende
bak het nie, kan op dieselfde manier opgesit word, maar 'n hout meet tussen
die bodem van die masjien en die soliede blokfondament gesit word, want
goeie soorte afskeiers word dikwels beskadig as hulle direk op 'n klip- of
konkreetfondament vasgebout word.

Oorsake van Slegte Afskeiding.—As 'n eersteklas masjien sleg afskei, kan
dit gewoonlik toegeskryf word aan een of meer van die volgende oor-
sake :—

(1 ) Die snelheid van die afskeier is of te laag of te hoog.

(2) Die afskeier werk nie goed nie as gevolg van minderwaardige
olie of die bak tril deurdat dit uit balans is.

(3) Verwydering van vlotter en oorvoer van die masjien.

(4) Deur te versuim om die roomreguleerskroef in die lente te ver-
ander wanneer die melk flou is en in die herfs wanneer dit weer
sterker is.

(5) Afwisselings in die temperatuur van die melk.

(6) Veranderings in die sterkte van melk, beide van die oggend of
van die aand se melk, en meer bepaald as gevolg van onverskillig
te melk.

(7) Hoeveelheid afgeroomde melk of water wat gebruik word om
die bak deur te spoel, wat dikwels van dag tot dag afwissel.

(8) Gebruik van 'n goedkoop of minderwaardige soort afskeier.

Enige afskeier van goeie maaksel sal skoon afroom, mits daar gelet word
op bostaande punte en indien die gebruiker die masjien reg hanteer. Melk
wat Brie of vier uur oud is, sal net so sleg afroom op die regte temperatuur
as varsmelk wanneer dit selfs 15' F. onder die regte temperatuur is. Dis
nie nodig om melk direk van die koei weer op te warm wanneer die tempera-
tuur daarvan onder 86' F. is nie, maar as die melk ouer is en die temperatuur
baie laer gedaal het, moet dit weer verhit word tot 90' F. om die beste
resultate te verkry en om te verhoed dat bottervet in die afgeroomde melk
verlore gaan.

Room waarvan die bottervetgehalte net tussen 40 en 50 persent afwissel
gee die mees bevredigende resultate. Room wat 45 persent toets word

98



VEEBOERDERY

verkies, maar solank die bottervetgehalte nie laer as 40 persent daal, of
50 persent tebowe gaan nie, kan uitstekende resultate verkry word. As
die room dun is bly daar minder bottervet in die afgeroomde melk agter.
Sulke room is ook meer geskik om botter van te maak, maar sal gouer suur
word en nie so goed hou as mens dit vervoer nie ; tydens warm weer kan
dit onderweg selfs gedeeltelik in botter verander. As die room tuis gekarring
word, is 'n bottervetgehalte van 35 persent bevredigend, maar room wat
vir die botterfabriek bestem is, sal beter vervoer as dit 45 persent botter-
vet bevat.

As die room tussen 55 en 60 persent bottervet bevat, sal 'n afskeier die
melk nie so skoon afroom as wanneer die room 50 persent bottervet bevat
nie, en dit geld veral in gevalle waar minderwaardige afskeiers, of toestelle
met 'n klein kapasiteit gebruik word ; laasgenoemde word gewoonlik te
lank aan die werk gehou voordat die bak weer skoongemaak word. Selfs
wanneer melk op die plaas onder uiters gunstige toestande afgeroom word,
bly daar gewoonlik 0.10 van 1 persent bottervet in die afgeroomde melk
agter, en wanneer 'n baie dik room geproduseer word, kan die verlies
van bottervet in die melk selfs nog maklik 0.17 van 1 persent wees. Gevolg-
lik word daar oor 'n tydperk van 'n iaar 'n groot geldelike verlies gely,
terwyl die room wat geproduseer word, onbevredigend is.

Elke afskeier is voorsien van 'n reguleerskroef wat gestel kan word, en
die persoon wat daarmee werk, moet uitvind of hierdie skroef op die tuit

stet van
vir die room of vir die afgeroomde melk werk. As eers-

Roomskroef. genoemde die geval is en dikker room word verlang, moet die
stelskroef na binnetoe gedraai word, en vir dunner room in

die teenoorgestelde rigting. Indien die skroef op die tuit vir afgeroomde
melk in die bak werk, wat die geval is by baie masjiene, dan moet die skroef
in die teenoorgestelde rigting as wat nodig is wanneer dit op die room-
tuit werk, gestel word.

Dis uiters belangrik om die roomafskeier teen die regte snelheid te
laat werk, want dit het so'n verreikende uitwerking op die samestelling van

die room. Deur die snelheid egalig en reg te hou, sal daar
Snelheid	 minder trillings plaasvind.
waarteen
Afskeier	 Dis altyd raadsaam om die afskeier te laat loop teen die snel-
Ged raai	 heid wat deur die makers aanbeveel word, en liewer drie
moet word. tot vyf persent hoer as laer. Die snelheid van die masjien

kan alleen verminder word wanneer die voerbak gedeeltelik
leeg is. Dit kan maklik gereel word deur die room dop te hou wanneer
dit by die tuit uitloop. Indien dit onder langs die tuit oploop, is die snel-
heid van die masjien te hoog vir die hoeveelheid melk wat deur die bak
gaan ; indien die room gekrul by die tuit uitloop is die afskeier Of nie behoor-
lik gestel nie, of die persoon wat daarmee werk draai dit te stadig. Wanneer
die room amper maar nog nie heeltemal reguit uit die tuit in die roombak
val nie, is dit gewoonlik in die geval van meeste make van afskeiers omtrent
die regte samestelling.

Ten einde goeie skoon room te produseer, is dit nodig om sindelikheid
by die hantering van die melk te handhaaf, en die melk moet sonder ver-

suim van die stal of kraal na die afroomkamer geneem word.
Behandeling Die kamer hoef nie baie groot te wees nie, behalwe as dit ook
va
op

n Room
die Plaas. gebruik word om die room in te bere. Dit moet egter 'n

konkreetvloer he, goed geventileer wees, goeie dreinerings-
fasiliteite en 'n taamlike voorraad warm en koue water he en moet baie
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goed skoon en vry van vliee wees. Bale boere het die afroomkamer naas-
aan die koeistal. By voorkeur moet dit op 'n ander pick kom, maar indien
die voorgemelde voorwaardes betreffende die afroomkamer streng nage-
kom word en geen direkte verbintenis tussen die stal en die melkkamer
is nie, sal so'n reeling gangbaar wees. Dieselfde toestande het ook betrek-
king op die kamer waar die room gehou word voordat dit na die botter-
fabriek gestuur word, behalwe dat dit op so'n manier gebou moet word dat
die temperatuur binne so koel moontlik en die lugruimte om die room
heeltemal skoon is. In die kamer waar die room gehou word, moet niks
geplaas word wat aan die room 'n bysmaak sal gee nie.

Onmiddellik nadat die meik afgeroom is, moet die room dadelik soveel
moontlik afgekoel word. Dit is uiters belangrik ; selfs al word die
temperatuur net met 'n paar grade afgebring, is dit voordelig.

Wat die rypingsproses betref, is dit in die eerste pick noodsaakiik
om nooit warm room te meng met room wat reeds afgekoel is nie. Hierdie
fout word dikwels gemaak en is die oorsaak van die slegte gissmaak wat
room soms het. Verskiilende kiompe room moet nooit gemeng word nie,
behalwe wanneer hulle op dieselfde temperatuur is. Wanneer room van
verskillende rypheid gemeng word meet dit deeglik geroer word om te
verseker dat dit deeglik gemeng en egalig ryp word.

Alle room, beide gemeng of nie gemeng, moet dikwels geroer word,
want dit verhoed oksidering op die oppervlakte daarvan en dat 'n harde
kors daarop vorm ; dit verhoed ook dat die room klonterig word, en
bevorder die produksie van lekker skoon suurheid. 'n Klein stukkie metaal
kan gebruik word om mee om te roer. As dit nie beskikbaar is nie, kan
een van harde, digte en geurlose hout gebruik word.

Dis noodsaaklik om die room in geskikte houers te bewaar totdat dit
weggestuur word. Heel erdeskottels is die beste, maar as die erd binne-in
die skottels afspring, word hulle nutteloos om room in te hou. As room
alleen in die skottels gehou word sal die erd nie maklik uitbreek nie. Glans-
erdebakke kan ook gebruik word maar dit word alleen aanbeveel vir room
wat vantevore afgekoel is, want dis moeilik om warm room in sulke houers
of te koel. Paraffien- of petrolblikke is nie geskik nie, want die some is
moeilik om skoon te hou met die gevoig dat die room sleg word.

'n Ronde erdekan waarin die room kan ryp word, of goed vertinde
metaaikan sonder naat, kan ook gebruik word, en dan sal dit onnodig word
om so baie erde-emmers te koop, want sodra die room behoorlik afgekoel
is, kan dit in 'n roomrypingskan gegooi word, en deur dan telkens te roer,
sal die room mooi egalig ryp word. Die gewoonte om room in dieselfde
kanne te hou wat been en weer gaan na die verskillende botterfabrieke,
kan nie aanbeveel word nie ; weens rowwe behandeling sal die tinwande
al you afslyt, sodat wanneer oorryp room lank daarin bly, 'n bepaald metaal-
agtige smaak ontstaan deur die werking van die melksuur op die onvertinde
gedeeltes van die kanne, en die metaalsmaak sal ook merkbaar wees in die
botter wat daarvan gemaak word.

'n Kan sonder naat met die fatsoen van 'n bottel is die geskikste. Onder
ons klimaats- en ander toestande is die ondervinding dat room in sulke
Roomkanne. kanne byna altoos in 'n beter toestand aankom as wanneer

dit in ander kanne soos die met die reguit kante en wye bek
gestuur word.

Die Tyd wat Room gehou moet word.—Room wat onder normale toe-
stande vir 36 tot 40 uur op 'n temperatuur van 60' F. gehou word, sal
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gewoonlik genoeg suurheid kry vir karringdoeleindes ; gevolglik kom die
grootste gedeelte van die roomvoorrade in 'n oorryp toestand by hul
respektiewe bestemmings aan, vernaamlik gedurende die somermaande.
Room moet dus so dikwels moontlik weggestuur word, en nie minder as
driekeer 'n week in die somer en tweekeer 'n week in die winter nie, anders
sal room van 'n lae graad verkry word.

Versorging van Room op Pad.—Verskaffers wat hul room direk na die
spoorwegstasie of na die naaste plek stuur waar room per kar opgeneem
word, moet die roomkanne ten minste teen die direkte sonstrale beskerm
deur nat sakke of komberse daaroor te gooi. Hierdie nodige voorsorg ver-
hoed dikwels dat eerstegraad-room tweedegraad word.

Was van Melkgereedskap.—Was melkgereedskap af onmiddellik nadat
dit gebruik is ; moet dit nie vir ure ongewas laat nie, want die melk en
room sal op die oppervlakte van die houers droog word en dit sal ekstra
tyd, arbeid en onkoste beteken om dit later skoon te maak. Nooit moet
kookwater op enige melkgereedskap gebruik word voordat hulle nie eers
deeglik met louwater skoongemaak is nie. Gebruik altoos 'n borsel en nie
n doek om die gereedskap mee skoon te maak. Indien 'n dock nodig is

vir afdroog moet 'n skoon stukkie botterdoek wat in kookwater uitgespoel
is, gebruik word ; meeste blikgereedskap sal egter vanself droogword nadat
hulle in kookwater gewas is en in die ope lug uitgesit is. Gebruik nooit
seep om melkgereedskap mee skoon te maak nie ; 'n goeie poeier vir skoon-
maak kan af-en-toe met veiligheid gebruik word.

Onmiddeilik nadat die roomkanne weer terug van die romery kom,
moet hul deksels dadelik afgehaal en die kanne op 'n rak omgekeer word om
deeglik te lug. Ofskoon die botterfabriek alle roomkanne uitwas en stoom
voordat hulle teruggestuur word, behoort hulle voor gebruik weer deeglik
met warm water uitgespoel te word.

Plaasbotter.

As daar geen afkoelingsfasiliteite gedurende die warm seisoen beskik-
baar is nie, sal dit moeilik wees om botter te maak en om bevredigende
resultate te verkry. Daar sal altyd 'n groot aantal vervaardigers van plaas-
botter wees. Bale van hulle maak goeie botter, en sommige het ook goeie
kontrakte om botter aan hotels, losieshuise, restourante en ander private
kopers te verskaf. Die maak van botter vir ruilhandel met plaaslike
handelaars, is egter nie 'n gesonde onderneming nie, en boere wat nie oor
spesiale fasiliteite vir die maak en bemarking van botter beskik nie, en wat
naby 'n botterfabriek woon, sal vind dat dit 'n baie gesonder beleid is om
hul room daarheen te stuur, en as die botterfabriek op koOperatiewe basis
gedryf word, soveel te beter, want dan sal hulle deel in alle voordele wat
getrek word uit 'n georganiseerde nywerheid.

As botter op klein skaal gemaak word, moet die room elke derde dag
gekarring word, of selfs meer dikwels in warm weer, want dan word die
room gouer ryp.

As die room gereed is om gekarring te word, moet dit 'n bepaalde
skerp en suur, maar nog heeltemal skoon, smaak he wat nie 'n slegte smaak
in die mond nalaat nie. Die temperatuur waarop gekarring moet word,
hang af van die temperatuur van die lug, maar gewoonlik is 54-56° F. die
beste in die somer of so na hieraan as wat die temperatuur moontlik afge-
bring kan word ; terwyl in die winter 58-60° F. of selfs 62° F. gewoonlik
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geskik is indien die weer en room bale koud is. Kouwater kan by die room
gevoeg word om dit te laat afkoel, en oak om die regte samestelling te kry
vir karring wat sodanig moet wees dat die room maklik vloei. Dis moeilik
om room wat te dun is te karring. Warmwater moet nooit by room gegooi
word nie, maar alleen water waarvan die temperatuur 'n paar grade bo die
temperatuur is waarop gekarring moet word ; indien dit nie voldoende is
om die regte temperatuur te verkry sonder om dit te dun te maak nie,
moet die houer wat die room bevat in 'n ander groter houer met warm
water gesit word, en die room moet geroer word totdat dit die verlangde
temperatuur het.

Gooi die room deur 'n growwe melkdoek om klonte op te yang en
moenie die karring meer as een-derde opvul nie. Lug die karring 'n paar
keer gedurende die eerste paar minute wat gekarring word.

Hou op met karring sodra die botter klein korreltjies begin vorm ;
op hierdie stadium word die klein glasruitjie in die deksel van die karring
skoon. Voeg dan omtrent 'n kwart breekwater by, d.w.s. water wat twee
grade kouer is as die temperatuur waarop gekarring word, en hou aan met
karring totdat die korreltjies botter omtrent so groat soos koringkorreltjies
is, ofskoon dit rond moet wees. Indien die botter op hierdie stadium te
veel gekarring word, se so groot soos albasters of in stukke, sal dit nie goed
hou nie. Wanneer die korrels die regte grootte het, moet die karringmelk
deur 'n sif gegooi word om enige korrels botter op te yang wat kan ont-
snap. Dit word dan gewas deur genoeg kouwater by te voeg om die botter
deeglik te was op 'n temperatuur wat 'n bietjie laer is as die karring-
temperatuur. Die karring word 'n paar keer omgedraai en die water word
afgegooi ; hierdie proses moet herhaal word want die botter meet twee-
keer gewas word voordat al die karringmelk uit sal wees ; indien dit behoor-
lik gedoen is, meet die laaste waswater byna skoon uitkom. Die botter is
dan gereed om gesout te word, en in die geval van min botter is dit raad-
saam om die sout in water op te los, d.w.s. berei genoeg pekelwater om die
botter deeglik deur te was ; gebruik een pond sout vir elke gallon water.
Bring die temperatuur so laag moontlik of en gooi dit deur 'n sifdoek in die
karring ; draai die karring twee of drie keer om en laat die botter in die
pekelwater vir 15-30 minute le namate verlang word hoe sout die botter
meet wees. Inscut met pekelwater verseker 'n egalige verspreiding van
die sout, en terwyl die sout smelt, daal die temperatuur van die water 'n
hele paar grade en help dus om die botter in warm weer styf te maak ; maar
dit gebruik meer sout en gevolglik kom dit duurder uit as om dit droog te
sout.

Wanneer drod sout gebruik word, moet die botter sodra dit gewas is,
uit die karring gehaal en met fyn bottersout bestrooi word ; gebruik ons
vir elke pond botter vir gewone insouting. As k ons sout per lb. gebruik
word, sal die batter effens gesout wees, en in die geval van ens per lb.
sal die botter straf gesout wees. Werk die sout net effens in en laat die
botter vir 'n halfuur tot 'n uur staan, sodat die sout kan oplos. Werk die
botter dan deeglik deur, maar moenie te lank aanhou nie, want dit sal
vetterig word ; die better is dan gereed om in pondpakkies opgemaak te
word.

Indien pekelwater vir insouting gebruik word, word die botter bewerk
sodra die nodige tydperk verloop het wat dit in die pekelwater meet le
en dit word dan meteens afgewerk.

Klein klompies room, van een tot twee kwarte, kan in 'n glaskarring
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gekarring word. Die prosedure is byna dieselfde as wat hierbo beskryf is.
Wanneer die karring op die punt is om af te gaan, sal kor-

Maak van	 reltjies aan die kante van die karring gesien word. Op
Botter vir
Huisgebruik. hierdie stadium moet die karring stadiger gedraai word en

wanneer die korrels die regte grootte bereik het, moet die
breekwater bygegooi word, soos reeds beskryf.

Ten einde die karringmelk af te gooi, moet 'n skoon stuk fyn neteldoek
oor die bek van 'n emmer gespan, en die botterkorrels en karringmelk
daarin gegooi word. Die botter sal op die neteldoek agterbly en die karring-
melk sal deurloop in die emmer. Die botter word dan gewas deur skoon
koue waswater daaroor te gooi totdat die karringmelk uitgewas is.

Die botter word dan gesout soos reeds beskryf. Indien pekelwater
gebruik word, kan dit in die emmer of in die karring gedoen word.

Indien die botter droog gesout word, moet die botterkorreltjies op
'n stuk doek op 'n plankbord (net soos 'n knieplank), oopgesprei word ;
die nodige hoeveelheid sout word bygevoeg en die botter twee of drie keer
deurgewerk ; laat dit dan vir 'n uur of so staan om die sout te laat oplos
voordat die werk voltooi word. Al die botter moet op die doek op die
bord wees en dit moet met die kant van 'n botterspaan afgedruk word.
Bring die botter bymekaar nadat dit met die spaan gedruk is en gooi nou
en dan die water af. Die werk is voltooi wanneer die botterkorreltjies in
'n vaste stuk botter bewerk is, en wanneer dit deurgesny en effens gedruk
word, moet daar nie bale vogtigheid uitkom nie.

Oor die algemeen word twee metodes gevolg om botter vir latere
gebruik te bare.

Bewaring	 Die eerste metode is om die botter in glans-erdepotte of
van Botter	 enemmelskottels op te bare en die tweede metode is om die
vir Huis-	 botter in klein stukkies op te maak en hulle in pekel te sit.
gebruik.	 Dit botter moet van skoon vars room gemaak word en alle
tekens van karringmelk moet verwyder word voordat dit opgemaak word.
Dis nodig om dit effens straf te sout, se een ons per lb. botter, en die botter
kan ingesout word beide in pekel en met droe sout.

Die houers moet met warmwater uitgespoel en afgekoel word voordat
die botter ingesit word. Ten einde lug uit te sluit, word die botter dig in
die pot gepak wat net tot een duim van bo af gevul moet word. Die opper-
vlakte van die botter word met 'n stukkie botterpapier toegemaak, wat 'n
bietjie groter as die bek van die pot gesny is ; die ende van hierdie papier
kan opgevou word langs die binnekante van die pot. Die oppervlakte word
dan bedek met 'n laag fyn sout wat styf afgedruk word. 'n Stukkie botter-
papier word oor die bek van die pot vasgebind om lug en vogtigheid uit te
sluit. Botter wat op hierdie manier opgebere is, sal vir 'n paar maande
goedhou. Daar is ongetwyfeld voordele verbonde aan die stelsel om batter
in pekelwater te sit, maar dis twyfelagtig of die batter net so goed sal hou.
Die pekelwater moet gekook word en so dik wees dat 'n gewone eier daarop
kan dryf. Die botter wat in een-pond stukke is, moet in die pekelwater
gesit, en in botterpapier toegedraai word, en dan vasgemaak word. Hou die
botter onder die pekelwater. Die voordeel van pekelwater is dat 'n stuk
batter uitgehaal kan word wanneer dit nodig is. As die batter vir 'n lang
tyd gehou moet word, sal dit nodig wees om vars pekelwater in te gooi.

Die beste maande om botter te bewaar vir huisgebruik, is Maart en
April.

(Opgestel deur die Afdeling Suiwelbereiding.)
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Kaasbereiding.
Klein hoeveelhede surplus melk wat nie op 'n ander manier kan gebruik

word nie, kan in tuisgemaakte kaas verwerk word ; meeste van hierdie
kaassoorte kan op die gewone plaas goedkoop gemaak word.

Produksie van Melk vir Kaasmaakdoeleindes.

Kaas van gewenste kwaliteit kan alleen gemaak word van melk wat vry
is van enige vuil, skadelike bakteriee en onaangename geure, en dus moet
melk vir kaasmaakdoeleindes onder skoon en higieniese toestande geprodu-
seer word. Die kaasmaak-proses begin in werklikheid met die produsering
van die melk, en tensy daarvoor behoorlik gesorg word, sal dit ongewenste
eienskappe verkry wat sy waarde vir kaasmaakdoeleindes sal benadeel.

Gebreke in melk kan ontstaan as gevolg van bakteriese besmetting, die
opneem van vreemde geure, van die voersoorte wat gevreet word, of as
gevolg van die fisiologiese prosesse in die koei. Die mees algemene oorsake
van bakteriese besmetting is 'n vuil en ongesonde toestand van die koeie,
vuil koeistalle, melkers, gereedskap en omgewing, en die hou van melk op
'n temperatuur hoer as 50 - F. nadat gemelk is.

7yd
Die melk moet so you moontlik nadat dit gemelk is van die stal ver -

wer word na 'n kamer waar geen reuke is nie, en waar dit deurgesyg en
onmiddellik afgekoel word, want solank as melk warm bly, sal dit geredelik
reuke, wat daar in die omgewing aanwesig is, opneem en behou. Dit moenie
toegelaat word dat melk naby voerkuile, kelders, stalle, varkhokke of enige
plek, waar skerp-ruikende stowwe aanwesig is, gelaat word nie.

Koeie moet skoon en gesond gehou word en aangesien bale moeilik-
hede in verband met melk hul oorsprong het in besmetting veroorsaak deur
modderige en vuil drinkplekke, is dit noodsaaklik dat koeie toegang moet
he tot skoon drinkwater. Wanneer gemelk word, moet alle voorsorgs-
maatreels getref word om te verhoed dat daar stof in die melk sal val.

Dit is belangrik dat die melkkamer slegs as opbergingsplek vir melk of
melkprodukte gehou word. As artikels soos spekvleis, vleis, vrugte of
rieme of tuie in dieselfde kamer as melk of room gebere word, sal laasge-
noemde geredelik die reuke van hierdie artikels opneem.

Soetmel kkaas.

Dis 'n namaaksel van die Gouda-tipe (Hollandse) kaas. Dit moet
berei word met melk wat vars en heeltemal soet is en wat ander die mees
sindelike toestande moontlik geproduseer is.

Op meeste plase is daar 'n melkkamer, rondawel of ander kamer wat
vir kaasbereiding gebruik kan word as slegs 'n klein hoeveelheid kaas gemaak
word, mits die kaaskamer en die omtrek daarvan sindelik en goed geventileer
is. Die kamer moet so koel moontlik gehou word ; die vloer moet van
sement weer of ander ondeurdringbare materiaal, en 'n goeie water-
afloop he.

Die gereedskap kan op elke plaas verkry word. 'n Behoorlike uit-
rusting is by die kaasbereiding 'n groot gerief en bespaar arbeid, maar dit
alleen maak nie die kwaliteit van die kaas nie ; en om mee te begin, kan
'n enemmelbak of 'n groot enemmelemmer—heel en sonder krakies aan die
binnekant—as noodhulp dien om die melk wat vir kaas gebruik word, te
bevat. Hierdie emmer of bak word binne 'n weinig groter sinkbad of
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groot diep bak gesit, en die ruimte tussen die twee met warmwater ge-
vul. Hierdie ruimte noem ons hieronder die „ mantel." Volop warm
of kookwater moet byderhand wees.

Die uitrusting wat moet verkry word, bestaan uit : houtvorms vir
Gouda-kaas, 'n wrongelmes, 'n suiweltermometer, stremsel, vloeibare
kleursel, fyn sout, en 'n paar jaarts fyn wit linne. Die doek moet na die
maat gesny word, liefs in vierkante stukkies net groot genoeg om netjies
die kaas te bedek. 'n Bruikbare manier om dit te meet is om die kaas-
vorm in die middel van die doek te sit en vierkant te sny ; die vier punte
moet net bo op die vorm kan bymekaar kom. Die kaasvorms word in ver-
skeie groottes gefabriseer vir kaas van verskillende gewigte, van 1 lb. af, op.

Een gallon melk maak omtrent 1 lb. kaas, volgens die saamstelling van
die melk en die handigheid van die kaasmaker. Die stremsel en kleursel
moet vars wees, want as hulle lank staan, verslaan hulle. Die regte hoeveel-
hede om te gebruik is een teelepel stremsel en 15 druppels kleursel op elke
2+ gallon melk. Die stremsel en kleursel meet afsonderlik gemeng word ;
elkeen met omtrent twintigmaal sy hoeveelheid skoon kouwater.

Die Proses.—Die melk word deurgesyg in die houer waar die kaas in
gemaak word, en die kleursel, gemeng soos hierbo aangegee, word daarby
gevoeg ; die melk word dan vir sowat 2 minute langsaam omgeroer om die
oplossing eenvormig in die melk te verdeel.

Die melk word dan op die regte hittegraad gebring om die stremsel
te vervang, naamlik 86 grade F. by koue weer en 84 grade F. by warm weer.
As na gemelk is die melk te warm is, roer dit dan stadig om tot dit genoeg
afgekoel het ; indien te koud, word 'n bietjie warmwater in die mantel
gegooi en die melk saggies omgeroer totdat die regte hittegraad bereik is.

Die stremseloplossing word dan bygevoeg, en die melk word vir sowat
5 minute aanhoudend omgeroer om die oplossing deeglik met die melk te
vermeng. Die houer word dan met 'n skoon swaar doek of kombers toe-
gemaak, om die boonste melk nie te laat afkoel nie en om stof, vliee, ens.,
uit te hou.

Die melk staan dan tot die stremming klaar is en die wrongel gesny
kan word. Gewoonlik gebeur dit tussen 20 en 30 minute na die stremsel
bygevoeg is, volgens die gehalte van die melk en die sterkte van die stremsel.

Die regte oomblik om te sny, kan uitgevind word deur elke nou en dan
die warmtemeter of die voorvinger, goed skoon, in te steek en saggies voor-
waarts en effens opwaarts te stoot ; as dit gereed is, bars die wrongel bo
oop met 'n skerp maar sagte kraak byna 4- duim diep. Die wei wat in die
kraak versamel moet heldergroen van kleur wees.

Die snywerk geskied met gewone tafelmesse, waarvan verskeie netjies
saamgebind word ; of met 'n gewone piering. Die wrongel word eers
saggies deurgesny, en dan dwars, tot dit klein genoeg is en al die stukkies
ewe groot is, omtrent soos klein droe ertjies. 'n Sny-instrument uit metaal
is verreweg die beste vir hierdie werk, want daarmee word die werk bale
gouer en makliker gedoen. As die wrongel klaar gesny is, moet dit vir 'n
paar minute saggies omgeroer word, en dan word 'n bietjie warmwater in
die „ mantel " gegiet om die wrongel langsaam te verwarm. Voeg elke
keer 'n klein bietjie warmwater by ; maak dit nie te skielik warm nie. 'n

1
 Goeie plan is om die hittegraad van die wrongel elke drie minute een graad

F. te laat styg tot by 90 of 92 F., volgens die hittegraad by die stremming
gebruik ; daarna een graad elke twee minute totdat die wrongel fyn genoeg
is. Gewoonlik is dit fyn genoeg wanneer die hittegraad op 98° F. kom,
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dog dis nie raadsaam om dit ooit tot meer as 100° F. te verhit nie. Gedu-
rende die verwarmingsproses moet die wrongel gedurig saggies omgeroer
word om die wei daaruit te help en die wrongel nie te laat vas val en klonte
vorm nie. Dit word aanbeveel om met die hand te roer wits strenge
aandag aan sindelikheid gegee word, want dit stet die kaasmaker in staat om
die werking van die wrongel te voel. Die hittegraad van die wrongel
moet gedurende die verwarmingsproses nie daal nie, en na dit styf is nie
styg nie, anders sal die kaas taai en droog wees.

Na die wrongel goed styf is, moet dit aanhoudend geroer word vir sowat
5 minute of tot dit droog genoeg is. Hierdie stadium is hoogsbelangrik.
As die wrongel syagtig en elasties voel, die wei lekker afloop, en die opper-
vlakte daarvan fluweelagtig en enigsins droog uitsien wanneer dit met die
oop hand opgelig word, is dit behoorlik droog. As 'n handjievol wrongel
in die hand toegedruk word en die wei maklik uitloop, dan moet dit nie
skielik uitmekaar val as die hand oopgemaak word nie, maar met 'n ge-
happerde kant oopbreek ; tussen die tande voel die wrongel effens sanderig
en gomlastiekagtig.

As die wrongel droog is, word dit toegelaat om in te duik en af te sak
tot op die bodem van die houer, en gelyktydig word die wei uitgeskep of
afgegooi ; intussen het die wrongel klonterig geword en aanmekaar gekoek.
Die kaasvorms is vooraf berei deur hulle in warm water te plaas, sodat die
wrongel by aanraking met die hout nie skielik afkoel nie. Die wrongel word
met die hand in die vorm geplaas ; elke handvol word saggies afgedruk tot
die vorm sowat 1 duim bokant die rand gevul is. Met die plat hande word
die wrongel vir nog omtrent 5 minute plat gedruk en terwyl dit gebeur word
die nuwe kaas tweemaal in die vorm omgekeer. As die drukking te skielik
toegepas word, sal die wei wat uit die kaas vloei 'n melkerige kleur he ;
en dit moet dus so toegepas word dat die wei 'n helder-deurskynende
groenagtige kleur het. Wanneer die kaas tot voldoende mate in die vorm
afgedruk is, word 'n skoon vierkante linne- of katoendoek oor die vorm
gele en bo-op die doek word 'n hout-vormdeksel geplaas ; die hele boel
word vinnig op die een hand omgekeer, en die kaas gly uit die vorm op die
doek en in die deksel. Die doek word netjies oor die kaas gevou wat dan
in die vorm teruggesit word met die blok bo-op. Die kaas word nou onder
gewigte gele waarvan die druk gelykstaan aan 1 lb. vir elke gallon melk wat
gebruik is. Bakstene of klippe, wat vooraf geweeg is, kan gebruik word,
maar bo-oor die vorms moet 'n skoon doek wees sodat geen stof in die kaas
kan kom nie. Die kaas bly vir 'n uur lank onder die gewig, dan word dit
in 'n droe, in plaas van die nat dock toegedraai, in die vorm omgekeer, en
weer vir 'n uur onder drukking van 2 lb. vir elke gallon melk gebring. Die
dock word weer verander en die kaas weer omgedraai, en die gewig ver-
meerder tot drie lb. per gallon vir nog 'n uur, waarna die gewig vermeerder
word tot 5 lb. vir elke gallon vir nog twee uur, en dan tot 12 lb. per gallon
vir nog drie uur.

Na die kaas soon hierbo beskryf vir 8 uur onder drukking was, word die
doek afgehaal ; die kaas word plat in die vorm teruggesit ; 'n bietjie fyn
sout word bo-op gesprinkel, en dit word in die vorm onder 'n gewig van 1 lb.
per gallon melk gelaat om af te loop en vorm te vat. Terwyl die kaas
gedruk word, kan korreltjies wrongel miskien by die kante uitpeul ; hulle
moet netjies met 'n gewone tafelmes afgesny word. Dit neem gewoonlik
van 10 tot 12 uur om die vaste vorm aan te neem, en gedurende daardie
tyd is dit raadsaam om die kaas drie maal om te keer en met fyn sout te
besprinkel, nes voorheen, om die kors hard te maak. As die kaas voldoende
gevorm is om uit die vorm te kan kom, moet dit vir omtrent 2 minute deeglik
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met fyn sout rondom ingevryf word, dan word dit op 'n skoon rak geld
om verder af te loop. Die invrywing met sout geskied elke twaalf uur vir
twee of drie dae, of totdat winddroe kolle op die kaas verskyn—tekens van
genoeg souting—dan word die kaas met 'n drod doek afgevee en op die
rypingsrakke geplaas. By elke invrywing met sout moet die kaas omgekeer
word. Die omkering moet daagliks plaasvind.

Te veel sout moet nie gegee word nie, of die kaas sal te hard word, en
nie behoorlik kleur nie. Na die soutingsperiode is dit voordelig, ofskoon
nie dringend noodsaaklik nie, om met 'n drod skoon doek al die sout en
vogtigheid van die kaas af te vee en dit vir ongeveer + minuut in warm-
water teen 140° F. te doop en dan droog te vrywe. Dit help om 'n digte
kors te vorm.

Omtrent 4 of 6 weke na dit gemaak is, is die kaas vir verkoop of ver-
bruik geskik, maar die gehalte en geur sal aanmerklik verbeter as dit agt
of tien weke het om goed ryp te word.

Daar is afwykings van hierdie metode om soetmelkkaas te maak, vernaam
wat betref die souting. Drie persent sout kan by die wrongel gevoeg word
na die wei afgetap is ; dan word nie weer sout gegee nie. Kaas wat op hier-
die manier ingesout is, bly aan die buitekant skoner en hoef daarna nie soveel
gewas te word nie.

'n Ander metode is om twee persent sout by die wrongel te voeg en dit
dan vir vier-en-twintig uur droog te sout.

Indien nodig geag, kan die kaas buitekant 'n rooi kleur gegee word •
Vir hierdie doel kan 'n klaargemaakte kleursel van handelaars in kaasmakers-
uitrusting verkry word. Die kleur verbeter nie die gehalte van die kaas
nie, maar baie verbruikers vind dit aantreklik.

Cottage-kaas.

Vir hierdie kaas word afgeroomde bo onafgeroomde melk verkies•
As onafgeroomde melk gebruik word, sal daar in die wei veel vet verlore
gaan. As 'n ryk kaas verlang word, is dit beter om afgeroomde melk te
gebruik en 'n bietjie room by te voeg na die insouting daarvan. Dit is goed-

I koper as om onafgeroomde melk te gebruik. Een gallon (10 lb.) afgeroomde
melk sal ongeveer 1+ lb. klaargemaakte kaas lewer. Soos by alle suiwel-
werk, is dit bepaald noodsaaklik dat die afgeroomde melk heeltemal skoon
en sonder slegte smaak of reuk moet wees. Dis tydvermors tensy alles
sindelik verrig word vandat die koeie gemelk word totdat die klaargemaakte
artikel op die eettafel verskyn.

Dikmaak van Afgeroomde Melk.—Die nodige hoeveelheid moet in 'n
onafgesplinterde wit enemmel-emmer of ander geskikte houer gegooi word ;
dan word die hittegraad opgebring tot tussen 70° en 75° F. Dit word bes
gedoen deur die emmer in 'n groter houer te sit wat warm water bevat,
en die afgeroomde melk te roer tot die verlangde hittegraad bereik is. Sit
dan die emmer in 'n skoon, warm plek neer waar die lug stof- en reukvry
is, en, indien moontlik, waar die hittegraad tussen 70° en 75° F. sal bly,
want dis die hittegraad wat die beste pas vir die soort bakteriee wat moet
ontwikkel om die melk te laat verdik. Hierdie verdikking kan van 12 tot
30 uur neem, maar kan bespoed word deur 'n klein bietjie suurmelk met die

0 afgeroomde melk te meng, se omtrent 1 eetlepelvol by 'n gallon afgeroomde
melk. As die afgeroomde melk behoorlik dik is, moet dit glad en sag
maar vas wees. Die gewone manier om te weet of dit gereed is om gesny
te word, wat die volgende proses is, is om 'n suiwel-warmtemeter skuins
in die wrongel in te steek, en as by die optel van die instrument
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die wrongel met 'n skerp bars oopbreek, dan is dit gereed om gesny te
word. As die wrongel van die emmer se kante of padgee en die wei
bo-op uitkom, dan wys dit dat die wrongel te lank gestaan het en die gevolg
sal waarskynlik kaas wees wat suur smaak en taai is.

Opsny en Verhitting van the Wrongel.—Die wrongel moet nou opgebreek
word. Die beste manier om dit te doen, is om dit eers in een en dan in
die ander rigting te sny met horisontale en vertikale kaasmesse, of as geen
kaasmesse beskikbaar is nie, kan dit met 'n groot vleismes gedoen word.
Vyf minute nadat die wrongel opgesny is, moet mens begin om dit om te
roer met 'n pot- of ander langsteel-lepel. Die hittegraad kan hoer gebring
word deur van tyd tot tyd klein hoeveelhede kookwater in die emmer met
die wrongel en wei te gooi. Elke keer nadat kookwater bygevoeg word,
moet die wrongel eers versigtig vir 'n rukkie omgeroer word. As die emmer
te vol word, kan 'n bietjie van die wei afgegooi, en meer kookwater bygevoeg
word totdat 'n temperatuur van 130° tot 135° bereik is. Die tyd wat geneem
word om die verlangde hittegraad te bereik, moenie minder as 'n uur tot
1+ uur duur nie.

Droogloop van die Wrongel.—Wanneer hierdie hittegraad bereik is,
behoort die wrongel styf genoeg te wees, en die wei kan dan afgegooi word.
Die wrongel moet nou eers met gewone water uit die kraan gewas word,
en daarna met kouwater waarvan die temperatuur ongeveer 50° F. is. Die
beste manier om die wrongel te laat droogloop, is om dit in 'n stuk growwe
neteldoek te gooi en vir vyftien minute in 'n omgekeerde posisie te hou.
Nadat die wei uitgetap is, behoort die wrongel los en styf te wees.

Byvoeging van Room en Sout.—As die wei verwyder is, word die wrongel
uit die emmer gehaal en in 'n skoon wasbak gesit. Dit kan nou met skoon
botter- of tafelsout gesout word na smaak. Gewoonlik word 1 teelepel
sout vir elke pond wrongel gebruik. As te veel sout gebruik word, sal die
kaas droog en krummelagtig wees.

Nadat die sout in die wrongel gegooi is, kan die room, ook volgens
smaak, bygevoeg word. Soet, vars room wat ongeveer 20 persent botter-
vet bevat, word gebruik, en mens moet versigtig wees om die wrongel
met die toevoeging van die room nie te veel te roer nie, anders sal die kaas
nie die verlangde lywigheid he nie.

Die Klaargemaakte Produk.—As die kaas klaargemaak is, behoort dit 'n
skoon effens suur smaak en los tekstuur te he. Dit word alleen verkry
deur skoon, afgeroomde melk te gebruik, en te sorg dat alle houers abso-
luut skoon is.

Hierdie soort kaas moet binne 'n paar dae opgebruik word, en behoort
in 'n koel plek gebere te word, anders sal die room wat by die kaas gevoeg
is, begin gis en die kaas so'n skerp suur smaak gee dat dit nie meer gebruik
kan word nie.

Roomkaas.

Die benaming „ roomkaas " is feitlik alleen toepaslik op kaas wat uit-
sluitlik van room gemaak is, maar dit kan miskien ook soms gebruik word
vir kaas wat gemaak is van melk, of melk wat met room verryk is.

Ten einde die kenmerkende smaak van roomkaas te verkry, moet by
die produksie van melk en room strenge aandag aan sindelikheid gegee word,
en alle houers moet deeglik skoon wees. Die gebruik van melk van lae
gehalte en vuil houers sal bysmake in die klaargemaakte artikel veroorsaak,
en as gevolg hiervan sal die bruikbaarheid van die kaas vinnig verswak.

ail 
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Roomkaas kan met of sonder stremsel gemaak word, dog eersgenoemde
metode word die meeste gevolg.

Bereiding met Behulp van Stremsel.—Die room wat vir hierdie tipe kaas
gebruik word, moet ongeveer 20 tot 25 persent bottervet bevat en dit kan
verkry word of deur die roomstelskroef aan die roomafskeier so te verstel,
of deur dik room met skoon, vars, afgeroomde melk te verdun.

Gooi die room in 'n enemmel-emmer en verkoel dit tot op 'n tempera-
tuur van 70° F., en voeg 'n bietjie skoon suurmelk by (ongeveer een tee-
lepel vir elke gallon room) indien verkrygbaar. Vir elke gallon room kan
10 tot 12 druppels kleurstof gebruik word. Voeg by 20 druppels stremsel-
ekstrak, wat verdun moet word tot veertigmaal sy eie volume, vir elke gallon
room, en roer dit 'n paar keer om ten einde deeglike vermenging te verkry.
Gooi dan 'n skoon droe doek oor die emmer om te voorkom dat daar stof
in kom.

Laat die room op .hierdie temperatuur bly deur die emmer met die
room in 'n geIsoleerde houer, of in 'n plek waar die hittegraad taamlik
konstant sal bly, te plaas. Onder hierdie toestande sal die room ongeveer
15 tot 18 uur neem om te verdik. Wanneer die room verdik is, moet dit
uitgeskep word met 'n gesteriliseerde pot- of ander lepel, op 'n stuk doek
wat oor 'n rak oopgegooi is, of in 'n stuk goedgestoomde handdoeklinne ;
daar moenie meer as een gallon room in een stuk doek geplaas word nie.
Die eerste metode is egter die beste. Wanneer die wei alles afgeloop het.
moet die room bymekaar geskraap, en toegemaak word in die doek ; hier-
na moet ligte drukking daarop uitgeoefen word.

Wanneer die kaas 'n papagtige toestand bereik het, moet skoon botter-
sout volgens smaak bygevoeg, en deeglik met die kaas gemeng word. Die
kaas kan dan in hierdie toestand in 'n erdehouer gehou word, of dan in klein
vetdigte vorms van verskillende groottes gesit word ; dis nou gereed vir
gebruik.

Metode om Roomkaas sonder Stremsel te Vervaardig.—Waar hierdie
metode toegepas word, word dik room gebruik wat ongeveer 60 persent
bottervet bevat, en verder is die prosedure dieselfde as wat hierbo aan-
gegee is, behalwe dat Been stremsel gebruik word nie. Deurdat die room
so dik is, sal die wei stadiger afloop, en ten einde te voorkom dat die klaar-
gemaakte produk 'n suur smaak het, moet daar groter druk toegepas word
as in die geval van die ander metode.

G e rvais-kaas.

Die soort kaas word gewoonlik uit twee dele soetmelk en een deel
room gemaak ; die melk en die room moet, indien moontlik, van dieselfde
melking wees.

Vir die Suid-Afrikaanse mark is dit beter om helfte melk en helfte
im room te gebruik ; die room moet omtrent 36 tot 40 persent bottervet

bevat en van die voorafgaande afroming verkry wees.

As vars melk en effens suur room, met sowat 0.45 tot 0.50 persent
melksuur, gebruik word, het die kaas 'n beter smaak en pak dit ook makliker

saam.

Die room en melk moet saam minstens 'n halfuur voordat die stremsel
bygevoeg word, deeglik omgeroer word, en gedurende die halfuur nou en
dan omgeroer word om die room nie bo-op die melk waarmee dit gemeng
is te laat dryf nie. Die gewone hittegraad vir byvoeging van die stremsel
is 65° F., en 5 druppels vloeibare stremsel-ekstrak moet by elke kwart van
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die mengsel gevoeg word ; die stremsel word eers met 'n bietjie water
gemeng eer dit by die melk en room gevoeg word. Die stremsel moet goed
ingeroer en nou en dan vir die eerste vier of vyf uur, of totdat die mengsel
begin dik word, omgeroer word. Wanneer die wrongel styf genoeg is
(gewoonlik neem dit 10-15 uur ; by warm weer dikwels maar 8 uur) word
dit in dun skyfies op 'n fyn digte doek uitgeskep, met nie meer as een gallon
of vier kwarte op elke doek. Die doek word dan saksgewyse toegebind en
opgehang om die wrongel te laat afloop. Maak die doek dikwels oop en
skraap die kante af om die dreinering te bevorder. Wanneer die meeste van
die vloeistof afgeloop het, kan indien verlang, 'n weinig sout bygevoeg
word ; dan word die wrongel in vorms gesit wat met onverglaasde papier
uitgevoer is. Die kaas moet vir 'n tydlank staan om te dreineer en styf te
word, of indien alreeds genoegsaam gedreineer, kan dit dadelik uitgehaal
word.

Karringmelkkaas.

Die karringmelk moet gebruik word kort na dit uit die karring kom;
dit moet suur wees, en so min water moontlik bevat.

Die manier om die kaas te maak is om die karringmelk in 'n skoon kan
of emmer te verhit tot by omtrent 160 grade F.; dit kan geskied deur die
emmer in 'n bad of vat vol warmwater te steek. Roer die melk saggies om
en as dit warm word, sal die wrongel afskei. Wanneer die verlangde hitte-
graad bereik is, moet die emmer met 'n doek toegemaak en eenkant gesit
word.

Die wrongel sal in 'n hoop in die emmer bymekaar kom, en word dan
deurgesyg terwyl dit nog warm is. Sprei 'n skoon doek oor 'n rak of 'n
sif met halfduimsgaatjies en keer die wrongel daarin om. Vou die doek om
en maak dit nou en dan oop en krap die wrongel af. Sit 'n plank op die
wrongel met 'n baksteen daarop vir gewig, totdat die wrongel droog genoeg
is om verwerk te word.

Sout volgens smaak ; meng die sout goed met die wrongel. Die klaar-
gemaakte kaas moet glad en roomagtig van tekstuur wees.

Verwerk die kaas in die vorm van bakstene of in klein vorms soos die
vir roomkaas.

N.B.—'n Lys van pamflette in verband met suiwelaangeleenthede kan
verkry word van die Editeur, Departement van Landbou en Bosbou.

(Opgestel deur die Afdeling Suiwelbereiding.)

Plaas-kaasfabrieke.
Kaas is nog maar altyd 'n duur artikel, en deur die oprigting van meer

plaaskaasfabrieke sal ons marke beter voorsien kan word met goeie kaas
teen billike prys.

Die suiwelnywerheid-wysigingswet van 1926 maak voorsiening vir die
oprigting van plaas-kaasfabrieke sonder registrasie, mits die produsente die
melk van hul eie koeie in kaas verwerk, maar nie meer as 75 gallon per dag
daarvan nie. Die ongeregistreerde plaas-kaasfabrieke moet egter juiste
aantekenings hou van die hoeveelheid kaas wat hulle verkoop, en elke jaar
gedurende September 'n heffing van id. per pond daarop betaal aan die
Raad op die Beheer van die Suiwelnywerheid.

Die boer het hierdeur 'n voorsprong op die groot kaasfabrieke, omdat
daar nie 'n menging is van melk van verskillende bronne en kwaliteit nie
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en hy behoort uitstekende kaas te kan vervaardig. Omdat daar 'n persoon-
like belang is by die kaasmakery sal hy meer direkte aandag gee aan die
produksie van melk wat min bakteried het, en wat vry is van ongewenste
bysmake, iets wat van besonder groot belang is hy die maak van kaas van
goeie kwaliteit.

Die meerderheid van ons plaaskaasfabrieke maak Gouda-kaas, omdat
"n hoer opbrings per gallon melk verkry word. Die kaas word gouer ryp

en kan eerder verkoop word, en die bereidingsmetode is
Soort

te Kamaa
as	 korter as die van Cheddarkaas.

om	 k. 
In warm streke word Cheddarkaas egter aanbeveel omdat

dit die temperatuur beter kan weerstaan. Aangesien daar 'n sterker suur-
ontwikkeling in Cheddar is, is die moontlikheid minder dat gebreke in die
kaas sal ontwikkel.

Fig. 1.—'n Kaas-pers.

Die nodige uitrusting kan verkry word van firmas wat in suiweigereed-
skap handel, en die volgende is nodig :—

Nodige	
'n Kaasvat van omtrent 75 tot 80 gallon inhoudsmaat. Die

Uitrusting.	 vat moet 'n dubbele wand he aangesien stoom, warm- of
kookwater daar tussen in kom om die melk of wrongel te

verhit en om die temperatuur te kontroleer.

Kaasperse.—'n Dubbele horisontale pers of 'n muurpers kan aangeskaf
word (Fig. 1). Dog daar laasgenoemde nie so veel drukking kan ontwikkel
nie, kan dit alleen vir Gouda-kaas gebruik word. Vir die maak van die soge-
naamde „ baby " Gouda-kaas word die dubbel pers aanbeveel, omdat sulke
kaas gewoonlik in 'n kas gepers word. Dit sal miskien nodig wees om twee
perse te he vir Cheddarkaas, omdat dit bale langer onder drukking moet
staan.
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Wrongelmesse.—'n Stel hiervan bestaan uit 'n horisontale en 'n vertikale
mes. Daar is egter ook 'n mes verkrygbaar wat vir altwee doeleindes gebruik
kan word, maar 'n beswaar daarteen is egter dat dit die wrongel in onegale
stukkies sny. By die bereiding van Gouda-kaas, waar die wrongel gewoonlik
baie fyn gesny moet word, sal die mes egter goeie resultate gee. (Fig. 2).

Kaasvorms.—Spesiale vorms is nodig vir verskiliende soorte kaas.
Gouda-kaas vorms is van kijaathout gemaak en is beter as die van metaal,
en is verkrygbaar in groottes van 1 lb. tot 10 lb. kase. Sewe tien-pond 

	01111111141111111 

Fig. 2—'n Wrongel-mes.

Fig. 3.—'n Warmwaterketel.

vorms, sowel as 'n paar twee-pond en vier-pond vorms is nodig vir 75 gallon
melk. Daar is 'n goeie aanvraag vir klein kasies, soos die „ baby " Gouda's
van 1 lb. gewig, en hoewel hulle meer werk vereis, word die maak hiervan
aanbeveel waar daar 'n goeie plaaslike afsetgebied is. Hoe kleiner die vorms,
hoe meer van hulle nodig is.

Cheddarkaas-vorms is verkrygbaar in groottes van 5 tot 80 lb. 	 Dit
is raadsaam om meer kleiner kasies to maak as dit moontlik is, en nie groter
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as 25 lb. nie, of uiters 40 lb.-grootte. Tagtig-ponders word alleen vir uitvoer
gemaak. 'n Dubbel stel vorms is egter nodig, omdat die kaas vir ten minste
twee dae in die perse moet bly.

Stoomketel.—Vir die verwarming van water kan van die volgende metodes
toegepas word : 'n Klein stoomketel van 1+ tot 2 perdekrag wat op 'n
drukking van omtrent 25 tot 30 lb. werk, sal uitstekende resultate lewer.
Die melk en wrongel word dan deur stoom verwarm, en warm waswater
kan verkry word deur stoom in 'n bak water te b!aas. Die voordele van
so 'n ketel is dat alle gereedskap goed uitgestoom en gesteriliseer kan
word en dat ekonorniese gebruik gemaak word van brandstof. Of anders

KAP.

A

Fig. 4.—Verkoelingstelsel vir 'n rypingskamer.

word 'n goedkoop ketel vir die voorsiening van warmwater gebruik wat
nie 'n stoomdruk ontwikkel nie (Fig. 3). 'n Ketel van 40 gallon inhoud
behoort groot genoeg te wees vir die doel. 'n Ander alternatief is om 'n
ketel te maak van 'n 40-gallon drom. So 'n drom word omtrent 18 duim
van die grond geplaas op 'n baksteenfondament waarin 'n opening gelaat
word vir 'n skoorsteen. Gehoeg warmwater kan verkry word vir die be-
reiding van die kaas en vir die was van al die uitrusting.

Ander Benodigdhede.—Nieteenstaande 'n melksif gewoonlik verkoop
word saam met die kaasvat, is dit nogtans nodig om nog een of twee siwwe
te kry vir die wei en sout. 'n Platvorm-skaal om die melk en kaas op te
weeg is noodsaaklik. Een of twee spesiale kanne is nodig vir die maak van
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suursel. 'n Gallon-kan is groot genoeg vir die kaasbereiding, maar as die
suursel ook vir huishoudelike doeleindes gebruik word, is groter kanne
nodig. Vir die uitmeet van stremsel en kleursel moet twee meetsilinders
aangeskaf word, een van 4- en een van 2-ons grootte. Aparte silinders is
wenslik. Indien net een gebruik word, bestaan daar 'n kans dat klein oor-
blyfsels van die kleurstof die stremsel kan verswak. Om die melk en wei
te roer, is 'n spesiale roerer nodig.

Verder is nodig 'n thermometer, stremsel, Annatto, kleurstof, suiwer
suiwelsout, 'n suursel-plantjie, doeke, kaaskaste, spykers, brandstof, ens

Ekstra uitrusting vir Cheddarkaas.—By die bereiding van Cheddarkaas
is 'n suurmeter van die grootste belang, want die suurheidsgraad van die
melk en wei moet meer noukeurig gekontroleer word as in die geval van
Gouda-kaas. Die suurmeter bestaan uit 'n gegradueerde buret, 'n een-
tiende normale bytsodaoplossing, en phenolphtalien as 'n indikator.

Die wrongel moet gemaal word so you as dit genoegsaam „ ge-cheddar "
is. 'n Goed-gemaakte wrongelmeul, wat sny en nie skeur nie, moet hiervoor
gebruik word. Spesiale kaasdoek vir die toedraai van die kase is ook nodig,

Ten eerste is 'n kamer nodig waar die kaas gemaak moet word. Die
vat en die pers of perse kom hier te staan, en 'n ruimte van 12 by 15 tot

Die Gebou.
18 voet behoort voldoende hiervoor te wees. Dit is raad-
saam om die deure en vensters met gaasdraad toe te maak

om vliee uit te hou.

Die rypingskamer kan 'n bietjie groter wees, omtrent 12 by 18 voet
en alle voorsorsmaatreels moet geneem word om hierdie kamer so koel
moontlik te hou. Dit moet aan die suidekant van die gebou wees, sodat dit
nie veel son kry nie. Verder is dit raadsaam om dubbel mure te maak sodat
daar 'n twee- of drie-duim lugspasie tussen is, of die openings kan gevul
word met houtskool.

In 'n warm klimaat kan 'n skema, soos in Fig. 4 aangegee, ingestel word
om die kamer verder of te koel. " A " is 'n sloot 6 tot 12 voet lank, omtrent
3 voet breed en van 3 tot 4 voet diep, en bevat 'n paar voet water. Die
water moet skoon gehou word en dit is wenslik om die kante van die sloot
te pleister.

Die draaibare kap „ C " laat lug in die pyp „ B " toe, dit gaan oor die
water waar dit afgekoel word, en kom deur 'n konkreetpyp in die rypings-
kamer. Die warm lug in die kamer styg op en word by „ D " uitgelaat.
Hoe grater die pype, hoe minder weerstand word aan die lug gebied, en
hoe beter sal die lugsirkulasie wees, maar as daar te veel trek in die kamer
is, wat die kase kan laat bars, moet die pyp, wat deur die vloer kom, gedeelte-
lik toegemaak kan word.

Die stoomketel of tenk vir warmwater moet naby die kaasmaakkamer
wees, en voorsiening sal gemaak moet word vir die bere van kaaskaste, ens.
Water moet aangele word.

'n Plaaskaasfabriek kan teen betreklik geringe koste op die plaas gebou
eR uitgerus word.

(C. Vaandrager, Landbouskool, Glen, 0.V.S.)
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Fig. 1.—Plan van 'n Beesdip.

Sien artikel : Dipbak vir beeste, bladsy 124.
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D. Algemeen.

Merk en Registreer van Vee.

D IE manier van registreer en merk van veediere word hier breedvoerig
behandel. Daar is verskillende maniere van merke om identifikasie

te vergemaklik, coos brandmerk, oormerk, tatoeeer, merk op horings of
hoewe, ens., en elkeen se voor- en nadele word genoem.

In 'n georganiseerde ekonomiese boerdery-onderneming is dit nood-
saaklik dat die boer die lewensgeskiedenis en vermoe moet ken van elke
dier wat hy besit. Onbekende diere is dikwels ongewens en onwinsgewend-
en onbekend maak onbemind.

So'n intieme kennis van 'n mens se vee, beide as indiwiduele diere en as
ekonomiese faktore van produksie en bruikbaarheid, is alleen moontlik as
betroubare rekords van produksie, identifikasie en registrasie beskikbaar
is.

Daar is baie stelsels waardeur mens diere kan merk en aanteken, sowe
vir die identifikasie van indiwiduele diere en vasstelling van eiendomsreg,
as vir teel- en opbringsdoeleindes.

I. Registrasie van Opreggeteelde Diere.

Die voortteling van opreggeteelde diere word bevorder deur teelt-
verenigings. Hulle werk onder 'n oktrooi van die Regering, en staan onder
beskerming van die wet. Dit staan hulle vry om hul eie stoetboeke te publi-
seer wat die rekords van opbringste van diere van die ras kan insluit of nie.
Hierdie verenigings kan ook die bestuur en beheer van bulverenigings,
bul- en koeitoetsskemas, en sodanige propaganda waarneem as wat in die
belang van hul lede en die veerasse in besonder kan wees.

Die teler van stamboekvee moet die reels en regulasies van sy vereniging
nakom. Besonderhede van registrasie van verskillende verenigings verskil

enigsins, maar in hoofsaak is dit dieselfde. In die geval van
(a) Stam-	 sommige rasse moet kennis gegee word van kalwers wat
boeke.

aankom, en applikasie vir registrasie moet op 'n later datum
gemaak word. Die dier word dan geregistreer met of sonder inspeksie deur
'n verenigingsinspekteur of inspeksiekomitee. Party verenigings het skemas
vir „ Gevorderde-registrasie " en voorkeurklasse. Die stoetteler van
naam is of behoort iemand te wees wat goed op hoogte van sake is met die
vereistes van sy vereniging, waarvan hy 'n aktiewe lid moet wees. In som-
mige lande word die registrasie van stamboekvee deur slegs een kantoor
gedoen onder Regeringsbeheer, in ander weer word die registrasie deur
afsonderlike verenigings beheer ; eersgenoemde is bevorderlik tot een-
vormige metodes en die vooruitgang van 'n nasionale veeboerderybedryf,
vry van enige vooroordeel en met gelyke behandeling en kanse vir alle rasse.

Name-gee.—Terwyl ons hier op die onderwerp van merk is, kan ook iets
ges8 word in verband met die name-gee van stamboek- of ander vee. Selfs
hier is 'n metodiese stelsel bevorderlik tot georganiseerde bestuur. Die
vroulike nakomelinge kry die moeder se name. Byvoorbeeld, „ Heydeloo
Anna " se dogters en kleindogters sal almal haar en hul moeders se name
kry. „ Heydeloo Anna " II, III of IV, in volgorde van ouderdom. Op hierdie
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manier word die identiteit van 'n familie maklik vasgestel. Die naam
„ Heydeloo " is 'n geregistreerde private stamboeknaam, en kan as 'n voor-
of agtervoegsel gebruik word—„ Heydeloo Anna " of „ Anna van Heydeloo ".
Bulkalwers van dieselfde geslag kry name wat met dieselfde alfabetiese
voorletters begin wat, in opvolgende geslagte, die volgorde van die alfabet
volg. Hierdie metode stel meteens die ouderdom en geslag vas.

Die privaat kuddeboeke is absoluut onmisbaar in die voordelige bestuur
van enige kudde of trop. Voordelige produksie en teling hang grotendeels
(b) Kudde- of van betroubare rekords. Mens kan baie goeie boeke kry.
boeke. Die gebruiklikste soort boek het 'n dubbel bladsy vir elke
dier—een bladsy vir die moeder, en die teenoorgestelde vir haar nakomelinge.
Die vroulike geslagte word die beste opgeskryf in volgorde van ouderdom-
die naam, geboorte oor- en ander merke ; ouers en voorouers met afsonder-
like stamboeknommers word hierin korrek opgeskryf. Op die teenoor-
gestelde bladsy word dergelike informasie gegee van alle nakomelinge, tesame
met besonderhede van teelt-melkproduksie, pryse op tentoonstellings,
gewigte en ander sake, sons siektes, ens.

Die verse word dadelik op 'n nuwe bladsy ingeskryf sodra hulle kalwe.
Die bulkalwers word gewoonlik verkoop en kry nie 'n nuwe bladsy nie-
besonderhede in verband met verkopings, en metodes van wegmaak word
finaal later aangebring op hul moeder se bladsy of in die bulregister. Moe-
nie versuim om hierdie besonderhede op te teken nie ; die beste is om dit
dadelik te doen, aangesien vertraging dikwels foute veroorsaak. Goeie
kuddeboeke is maklik om te hou en goed op te stel—nadruk moet egter
gele word op die vernaamste punte soos noukeurige, gereelde en betroubare
inskrywings.

Die melkaantekeningskema staan onder regeringsbeheer, en gereelde
inskrywings word vereis en nagekom.

II. Merkstelsels van Identifikasie en Eiendom.

Daar is verskeie stelsels in gebruik vir die verskillende klasse vee.

Dis 'n baie algemene stelsel en miskien nog die engiste doeltreffende
metode op die grootveeplaas waar duisende diere aangehou word. Op

so'n boerdery is dit wenslik om 'n merk te he wat die eienadr-
(a) Brand- skap reeds op 'n afstand aanwys—nie noodwendig op die

v
m

e
e

I
r
.
k op die

indiwiduele dier Me en sonder teens rack op nader onder-
soek. Dit word erken dat brandmerk doelmatig is ; die

enigste punt waaromtrent daar meningsverskil bestaan, is die geskikste
gedeelte van die liggaam waar die minste skade aan die vel veroorsaak sal
word. Verskeie dele word aanbeveel : die nek, die wang, die skouer, die
voorbeen, die ribbes, die stuitjie, die bo of onder dy. Brandmerke op sulke
dele van die liggaam soos die wang, voorbeen—waar die vel die minste
beskadig word, is nie die beste plekke vir identifikasie in die trop of op die
oop veld nie.

Hierdie saak word nog gedurig bespreek sonder dat 'n oplossing gekry
word wat alma) bevredig.

Die brandmerk van beeste is onderworpe aan ons brandmerkwette,
waarvan stamboekvee, met geskikte en betroubare merke vir identifikasie,
vrygestel is.

Dis slegs 'n tydelike stelsel van merk, want dis duidelik dat sulke merke
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maklik deur die groei van die horing verdwyn, en as dit op die hoewe is,
sal dit you onleesbaar wees omrede die vuil wat daarop pak.

(b) Brand- Om meer duidelikheid te kry, word diere wat per skip of
merk op

spoor versend word op die horings of hoewe ebrandmerk.gHorings en
Hoewe.	 Hierdie metode van merk is ook geskik vir perde, muile en

esels. 'n Klein brandyster met letters a duim groot, moet
gebruik word. Op die horings moet die merk aan die binnekant voor op die
middelgedeelte gemaak word, en op die hoewe betreklik laag onder op die
voorste middelgedeelte.

Die genommerde oor-kerf stelsel (sien teks vir verduideliking).

In Suid-Afrika is hierdie stelsel feitlik net beperk tot stoetskape en
-varke, want sulke knippe of stutse word maklik uitgeskeur deur takke o

0 ( c ) Oor-	 bosse, pale of heinings waarteen die beeste hul ore skuur

knippe,	 om ontslae te raak van vlied, bosluise of luise. Die vereiste
Plaatjies	 stoet- en indiwiduele nommers staan op sulke knippe, plaatjies
of Stutse.	 of stutse, en as hulle wegraak, kan dit verwarring veroorsaak.
As 'n voorsorgsmaatreel word 'n plaatjie dikwels in elke oor gesit. Vir
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identifikasie van karkasse word metaal-plaatjies in die vleis van die ore
van spekvarke, lammers, jongosse en ander slagvee, vasgehaak net voordat
hulle weggestuur word.

Hierdie metode kan toegepas word op diere met vleiskleurige ore ;
maar dis nie heeltemal bevredigend nie, want watter voorsorgsmaatreels

ookal geneem word, lol die tattoeeermerk dikwels om
(d) Tattoe -	 heeltemal te verdwyn. Daar is geskikte instrumente, en 'n
Bring.

geregistreerde stelsel word voorgeskryf deur die teeltver-
enigings wat hierdie stelsel aangeneem het.

Die merk van ore is 'n baie ou stelsel en word nog algemeen gebruik
om die eienaarskap aan te dui. Elke eienaar het dieselfde merk vir sy diere,

byvoorbceld 'n merk op die punt of ander deel van die regter-
(e) Die oor, terwyl 'n kerf of kerwe op die linkeroor die diere van

stelsel
Oormerk-

'n ander eienaar aandui. Ons is algar bekend met merke
soos—„ regteroor swaelstert, linkeroor halfmaantjie van

agter ". Op hierdie stelsel is gegrond „ die genommerde oorkerf-stelsel ",
wat die bykomende voordeel het om indiwiduele diere te onderskei. Elke
kerf kry 'n permanente nommerwaarde, en verskillende kerwe som ver-
skillende nommers op.

Die tekening hierbo verduidelik volledig die sleutel tot die stelsel.
Vir varke is die eenhede op die regteroor, en die tientalle op die linkeroor.
Hierdie stelsel is die beste toepaslik op stoetvee, waar getalle binne rede-
like perke gehou word. Indiwiduele getalle kan doeltreffend uitgebrei word
tot 399, deur 'n 100-gat in elke oor te knip. As daar meer as 399 diere in
'n kudde is, kan mens veilig weer met nommer 1 begin, en die kuddeboek
kan hierdie dier aangee as A. 1, ens. Dis baie onwaarskynlik dat die eerste
No. 1 nog in die kudde sal wees wanneer die tweede No. 1 verskyn, en indien
so sal die verskil in ouderdom baie groot wees, terwyl vir stoetdoeleindes
die naam, geboorte en, moontlik, kleurmerke heeltemal genoeg sal wees
om identiteit vas te stel. Mens kan natuurlik die honderdtalle uitstrek deur
dubbele gate in elke oor, maar in die praktyk sal gevind word dat selfs die
een gat dikwels oopgeskeur word. Op die wyse word die oor beskadig
en dikwels ook een van die kerwe.

Hierdie stelsel is ongetwyfeld die mees praktiese van al ons oormerk-
stelsels. Dit spaar die onkoste van plaatjies, skakel feitlik die risiko uit
dat 'n dier sy identifikasiemerk sal verloor, en vereenvoudig die identifikasie
van enige dier, sonder dat dit in 'n drukgang hoef gekeer te word, of dat
die ore of plaatjies eers skoongemaak moet word, sodat die nommer maklik
leesbaar sal wees. Genommerde oormerke kan maklik op 'n paar tree afstand
gelees word. wanneer stamboekvee in kampe wei of in krale rondstaan.
Behalwe brandmerk sal die beesboer dikwels 'n onderskeidingskerf in die
ore van kalwers van dieselfde geslag maak wat baie sal help om teeltroppe
en troppe vir verkoop op te maak.

Dis heeltemal duidelik dat geeneen van hierdie stelsels van merk onfeil.
baar is nie. Met almal kan gepeuter word, deur hulle te belemmer, uit te
wis of andersins te beskadig. Stamboekvee staan egter onder sulke nou-
keurige toesig en kan deur registrasierekords herken word, sodat vervalste
of geskende our- of tatoeeermerke selde die oneerlike handelaar of teler
sal help.

Dis die enigste stelsel van identifikasie wat nie vervals kan word nie,

120



VEEBOERDERY

want geen twee bontbeeste het dieselfde kleurmerke nie. Elke bontbees
het sy eie besondere kleurpatroon met twee of meer eienaar-

(f) Foto's of dige kleurmerke, by. drie kolletjies op die boud of vyf kol-
Tekenin
van Kleu

g
r-
s

letjies op die neus, ens., wat identifikasie bokant alle twyfel
patroon.	 sal stet.

Verfmerk op Skape.

Daar is verskeie soorte materiale waarmee skape op hul liggame gemerk
kan word, maar nieteenstaande die bewerings dat dit nie die wol sal beskadig
nie, is dit tog raadsaam om hierdie merke of te knip onmiddellik voor die
skaap geskeer word, om sodoende die moontlikheid van enige vorm van
beskadiging in die vervaardigingsprosesse uit te skakel.

Metodes van Merk.

Vir die gebruik van knippe word 'n spesiale merker gebruik ooreen-
komstig die soort knip of plaatjie of stutse, wat gebruik word, om die grootte
van die gate te knip, en ook om die plaatjie vas te hak. Die diere moet vir
'n paar dae dopgehou word na die plaatjie aangesit is, om te sien dat die
ore nie versweer nie.

Vir tatoeering, moet net die beste Indiese ink gebruik word ; Indiese
ink-tabletjies of -klontjies opgelos in water, is ook bevredigend. 'n Gladde
gedeelte van die oor langs die binnekantse rand moet deeglik met petrol
of seep en water skoongemaak word om al die vetterige stof en vuilgoed te
verwyder. Die ink word dik aangesmeer en die nommer, wat eers vir
akkuraatheid op 'n stukkie sagte bordpapier getoets word, word dan deeglik
in die oor geknip, maar nie noodwendig dwarsdeur nie. Na 'n paar minute
wanneer die bloed en limf deeglik uit die naaldgaatjies gevloei het, word die
ink nog 'n keer saggies ingevryf.

Die merkinstrument vir kerwe in die oor moet van die regte grootte
wees, anders kan dit die oor lelik beskadig. Daar is driehoekige en U-
vormige merkinstrumente. Laasgenoemde knip die kerf mooi skoon uit.
Vir kalwers en varke moet die kerf omtrent z duim diep wees. Kalwers
word gemerk sodra hulle in die hokke kom, en hulle word aangeteken
dadelik na geboorte ; stiptheid voorkom moeilikheid. Klein varkies word
gemerk kort voor speentyd wanneer die ore beter gevorm is. Lammers
word gemerk voordat hulle gespeen word of wanneer hulle omtrent 2 of 3
weke oud is, en die kerwe moet minder as 'n z duim diep wees.

(Dr. P. J. v. d. H. Schreuder, Veeteeltbeampte, Pretoria.)

' n Drukgang vir Beeste.

Baie boere hou nou groter kuddes aan, en aangesien verbetering in die
kwaliteit van die vee, sowel as in die bestuur en behandeling daarvan nood-
saaklik is om beesboerdery 'n winsgewende onderneming te maak, moet
beter metodes van hantering aangewend word. Ten einde inenting vir
vdrskillende doeleindes, hantering van siek diere, dosering, brandmerk,
ens., te vergemaklik, moet die beesboer 'n drukgang vir sy beeste he om dit
doeltreffend te kan doen, die diere beter en meer humaan te kan hanteer
en arbeidskoste te bespaar. So 'n goedkoop gang met 'n klein drukgang is
by die Glense Landbouskool opgerig en word hieronder beskryf :-

Die voile lengte van die gang, insluitende die gedeelte van die drukgang
wat aangetoon word, is min of meer 42 vt., en die binne-wydte daarvan
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is 2 vt. 9 dm. Agtien goed-droe ronde pale (7) in Figure 1 en 2, 7 vt. lank
met 'n deursnee van 8 dm. by die dikste en 7 dm. by die dunste punt, is
4+ vt. van mekaar ingeplant,, met die uitsondering van die opening by die
end van die drukgang en die 'by die ander end van die gang (8) in Fig. 1 wat
5 vt. wyd is. Die pale is 2 vt. diep ingeplant en staan dus 5 vt. hoog bo die
grond. Hierdie hoogte is gekies om diere met groot horings in staat te stel
om maklik langs die gang of te loop wanneer hulle hul koppe omhoog hou.
Die gedeeltes van die pale onder die grond is geteer en staan in 1 : 3 : 6
konkreet, d.w.s. 1 deel cement, 3 dele skoon sand en 6 dele gebreekte klip
(inhoudsmate). Die dikte van die konkreet om elke paal is 9 dm. Die boonste
oppervlakte van die konkreet is hoer as die grondoppervlakte, en is skuins
afgewerk van die paal of (9) in Fig. 2, sodat reenwater vinnig kan afloop en daar
minder gevaar bestaan dat dit tussen die paal en konkreet sal inloop, en
ook om minder kans te gee vir rysmiere om die hout te vreet. Die doel is
om die paal te beskerm sodat dit langer kan hou. Die relings is 21 dm.
dik ysterpype wat tot die regte lengtes aanmekaar vasgeklink is deur 'n
stukkie pyp, 1 vt. lank, binne die ander twee pype te steek, soos aangetoon

r-
i iq: 2.

in Fig. 3, wat 'n sterk en doeltreffende las maak as dit met twee klinknaels,
+ dm. dik vasgeklink word. Die relings word 1+ dm. in elke paal ingelaat en
vasgebout met rondekop-boute, 4, dm. dik, waarvan die moere aan die buite-
kant van die drukgang of gang is, soos aangetoon in Fig. 4, wat die illustrasie
van een paal is. Die afstande tussen die relings is so gemaak dat daar min
gevaar bestaan dat die diere hulself sal beseer. Die groot gevaar is dat 'n dier
tussen die relings deur kan skop, sy poot kan vashaak en sy been kan breek.

Die afstande tussen die relings, soos aangetoon in Fig. 2, is as volg ;
1 is 14 dm. wyd en is die afstand van die grond-oppervlakte tot die onder-
kant van die reling ; 2, 3 en 4 is 4 dm. tussen die relings ; 5 en 6 is 8 dm.
en 11 dm. tussen die relings onderskeidelik.

'n Hek (10), in Fig. 1, is aan die kant van die gang gemaak waar die diere
uitgelaat kan word. Die rede waarom hierdie plek vir die hek gekies is
in plaas van die end van die gang, is omdat ondervinding geleer het dat daar
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minder gevaar bestaan dat diere hulself sal beseer wanneer hulle by die
kant deur 'n 5 vt. hek uitgaan, as deur 'n 2 vt. 9 dm. hek by die end van die
gang.

'n Platvorm (11), in Fig. 1, is langs die gang gebou, en die oppervlakte
daarvan is ongeveer 9 duim hoer as die grond-oppervlakte. Wanneer werk
gedoen moet word, soos inenting, die voer van beenmeel, ens., kan hierdie
platvorm gebruik word. Dit kan gebou word van ou buikplanke van 'n
wa of iets dergeliks. In hierdie geval is ou staldeure, middeldeur gesaag,
gebruik. Ou hout-heiningpale is gebruik vir die regoppale van die plat-
vorm (12), in Fig. 1, en die dwarsbalke (13), in Fig. 1, wat by die een kant aan
die pale van die gang vasgespyker is en by die ander kant aan die regoppale,
is gemaak van afvalhout. Die gang kan vir een of meer beeste gebruik word,

Fic: 3. 

asook vir perde en muile. Klampe wat van ou wa- of karbande gemaak is,
soos aangetoon in Fig. 5, is op geskikte plekke aan die pale van die gang
vasgebout. Deur hierdie klampe word los relings, soos ou pype, geskuif,
en hulle word so geplaas dat 'n enkele dier vir enige behandeling goed
ingesluit kan word. Dit moet opgemerk word dat hierdie besondere gang
vir perde en muile rowel as beeste opgerig is, gevolglik is dit miskien 'n
bietjie te hoog vir beeste, wat taamlik wye horings het, en die pale kan dus
met voordeel 'n paar duim korter wees na gelang van die omstandighede.
In sommige gevalle sal dit miskien goed wees om die wydte van die gang
tot 22 vt. te verminder, veral wanneer dit vir long vee gebruik moet word,
sodat dit vir hulle onmoontlik sal wees om in die gang te draai. Gange is
ook gebou met die een kant laer as die ander kant, en dis gevind dat dit
veral nuttig is waar beenmeel gevoer en met die koppe van die diere gewerk
moet word.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Landbouskool, Glen, O.V.S.)
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'n Beesdipbak.
Tekenings van 'n beesdipbak soos aanbeveel deur die Departement

word aangegee in Fig. 1 (lien tekening op bladsye 115-116.) Die materiaal
wat gebruik word vir die bou van die dipbak, is sement-konkreet, versterk
met draad van if duim deursny wat ongeveer 12 duim van middelpunt
na middelpunt van mekaar gespan word, en so ingesit dat dit duim van
die onderkant en buite-oppervlaktes van die konkreet is. Die vloer en
mure van die dipbak bestaan uit 9-duimsmure van konkreet gemeng in die
verhouding 1 deel sement tot 3 dele skoon sand en 6 deie gebreekte klip.
Hierdie dipbak is dan van die half-versterkte soorte.

Die sement-vloer en -mure kan dunner gemaak word as die struktuur
ten voile versterk is. Voile versterking is natuurlik ook wenslik wanneer
die grond, waarin die dipbak gebou moet word, nie so geskik is as verlang
kan word vir boudoeleindes nie. Die volgende besprekings het betrekking
op 'n ten voile versterkte dipbak. Die horisontale versterking bestaan
uit ronde staal- of ysterstawe van 13,- duim deursny wat 9 duim van middel-
punt tot middelpunt van mekaar is. Hierdie horisontale stawe word reg-
hoekig gekruis deur stawe van + duim deursny. In die onderste gedeelte
van die dipbak is halfduim-stawe, 62 duim van middelpunt tot middelpunt
van mekaar en 13 duim van mekaar in die boonste gedeelte.

Die mure en vloer van die bak is 6 duim dik, t.w., 5+ duim sement-
konkreet en + duim sementpleister.

Uit 'n konstruksie-oopgunt moet die grond taamlik gelyk le en droog
wees. Die grond moet vas genoeg wees om nie in te sak wanneer die gat

Die Plek. 
gegrawe word nie, d.w.s., dit moet bly staan sonder dat dit
deur planke of iets anders gesteun word. Die grondwaile

van die gat dien dan as die buitenste kante van die vorm waarin die konkreet
gegooi word.

Uiters kleiagtige grond moet vermy word, want grond wat uit byna
suiwere klei bestaan, krimp te veel in droogte en swel weer uit gedurende
nat weer.

Die uitgrawing moet bale versigtig geskied, want as te veel grond ver-
wyder word, sal daar baie meer konkreet nodig wees as die hoeveelheid
waarop eers gereken was. Die walle kan gevorm word met behulp van 'n
houtvormraam, wat so gemaak is dat, as die een kant met 'n skietlood regop
gesit word, die ander kant die skuinste van die sye aangee. Dis beter om
eers die uitgrawing effens te klein te maak, en later klein bietjies grond te
verwyder, as om onversigtig te wees en dalk te veel grond uit te grawe.

Daar moet genoeg grond uitgegrawe word sodat 'n harde onderlaag,
6 duim dik, ingesit kan word met klippe ongeveer so groot as 'n derde

Harde 
deel van 'n baksteen ; hierdie onderlaag moet op die vloer

onderlaag. en uitloop-skuinste ingesit word. Dikwels le daar klippe
byderhand wat net middeldeur geslaan kan word met 'n

hamer en dan groot genoeg sal wees. Die breekplek van elke klip is dan 'n
skoon oppervlakte waarop die sement goed vassit. Die onderlaag moet
goed vasgestamp word. Op dieseifde manier moet daar 'n harde onderlaag
vir die gang ingesit word.

Die konkreet kan aangemaak word in die verhouding van 1 deel sement
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tot 2 dele skoon skerp sand tot 4 dele gebreekte klip. Die sand meet skoon

Materiaal.	 en grof wees, en om seker te wees van goeie werk, moet
riviersand gebruik word. Die klip moet in klein stukkies

gebreek word, sodat dit goed om die versterkingsyster kan pak. Dit moet
dus so klein wees dat dit deur 'n grondsif met gate van duim gaan.

Die konkreet moet taamlik nat aangemaak word. As dit van die graaf
afloop tensy vinnig daarmee gewerk word, sal dit ongeveer net dik genoeg
wees. Dit kan op 'n vloer van planke of sinkplate aangemaak word. Die
regte hoeveelhede sement en sand kan op die vloer afgemeet word met 'n
vat of maatkas (sender bodem of deksel). Daarna meet die materiaal driemaal
droog deurgewerk word, of totdat die hele mengsel 'n egalige kleur het.
Dan word die afgemete hoeveelheid gebreekte klip bygevoeg.

Die hele mengsel word dan met emmers natgegooi en driemaal deur-
gewerk. Mens meet oppas dat daar met die toediening van die water nie
van die fyn sement wegspoel nie. Dus meet die vloer waarop die beton
aangemaak word, feitlik waterdig wees.

Met die deurwerk van die mengsel, ditsy droog of nat, meet dit met die
graaf op 'n ander plek gegooi word, en dan weer teruggegooi word op die
plek waar dit eers geld het. Deur op hierdie manier te werk te gaan, kan
ons seker wees dat elke deeltjie in die mengsel die verlangde aantal kere
omgekeer is ; onthou meet word dat by die werk met gewapende beton
deeglike toesig gehou meet word ten einde seker te maak dat sulke instruksies
soos hierbo aangegee, stiptelik uitgevoer word.

Aangesien konkreet vinnig set, meet daar net klein hoeveelhede aan-
gemaak, soos verlang word, en dadelik in die regte plek ingegooi word.

Nadat die harde onderlaag klaar is, word daar 'n laag konkreet van 2+
duim dik op die vloer van die bak gegooi en goed vasgestamp. Op hierdie

Konstrulcsie. 
laag word die versterkingsyster geld. Eers word die V-vormige
ysterstawe op hulle plekke gesit ; hulle is + duim in deursnee

en meet so gebuig word dat die middelpuntlyn van die yster van elke been
presies 2 duim van die buitekante van elke muur is. Hier moet gene word
dat by alle werk met gewapende beton, die versterking presies ingesit
meet word soos voorgeskryf en op die tekeninge aangedui is. Ook wat
dit betref, meet daar goeie toesig oor die werk gehou word. Bo-op die
onderste gedeelte van bogenoemde stawe word die vyf stawe van a duim
deursnee wat in die lengte van die dipbak op die vloer loop ; hulle
word ewe-ver van mekaar geld, en waar hulle die halfduimstawe kruis,
word hulle met sagte draad vasgebind. Hierdie vyf stawe loop op in die
uitloopskuinste en ook in die regop muur aan die inloop-kant van die dipbak.
Met alle taste meet te werk gegaan word soos aangetoon in Fig. 2 ; die punte
meet 12 duim oormekaar le en vasgemaak word met sagte draad, terwyl
die punt van elke staaf minstens een duim uitgebuig meet wees, soos aangetoon
op die tekening, sodat elke staaf goed kan vasanker in die konkreet. Sulke
lasplekke sal nodig wees as die stawe oor groter lengtes as 12 voet gele
moet word, want die stawe word net in 12 voet lengtes verkoop.

Nadat die stawe sorgvuldig reggesit is op die aangeduide manier, word
'n mengsel, bekend as sementbrei of sementwas toegedien (met 'n kwas)
bestaande uit 1 deel sement of 1 deel sand. Die brei moenie meteens oor
die hele oppervlakte toegedien word nie, maar slegs oor 'n klein gedeelte
wat dan onmiddellik gedek meet word met 'n laag konkreet van 2-1 duim
dik wat nog bo-op meet kom, sodat die hele vloer 5+ duim dik is (die orige
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duim kom later in die vorm van pleister by). So moet voortgegaan word
totdat die hele vloer van die dipbak gele is.

Die volgende werk is om die kaste en vorms vir die mure reg te sit,
In Fig. 3 word 'n plan daarvoor aan die hand gegee.

Die regop pale van 3 x 3 duim greinhout word op hul plekke
Maak van	 gesit en die bo-ende in posisie gehou deur dwarsstukke,
Kaste
Vorms.

en
2 x 3 duim, wat met boute daaraan en ook aan penne wat in
die grond geslaan is, vasgesit word. Dieselfde boute as wat

later nodig sal wees vir die omheining van die gang, kan hiervoor gebruik
word, en as hulle te lank is, kan houtwassers ingesit word. Die regop pale
word met horisontale stutte, 2 x 3 duim, van mekaar gehou. Die vorm-

Fige. 2 en 3.—Las van stawe, en insit van vorms, onderskeidelik.

oppervlakte word gevorm deur vier vloerplanke, wat aanmekaar gesit word
deur vier dwarsplankies (ook van vloerplank gemaak) halfpad tussen die
regop houte aan die vloerplanke vas te skroef.

Die vorms word so geplaas dat die muur 51 duim dik is. Namate die werk
vorder, word die vier vloerplanke al hoer om die dipbak gestel, terwyl
die bene van die V-vormige ysterstawe in posisie gehou word deur die sterk
hoepelklampe waardeur hulle gaan.

Die konkreet word ingegooi in lae van 9 duim dik—dit is ook die afstand
tussen die drie-aks horisontale stawe—en bo-op elke laag word dan een van
hierdie stawe gele, soos aangedui in die tekening en met draad vasgemaak
aan die regop stawe van 4- duim dikte voordat die volgende laag konkreet
ingegooi word. Hierdie horisontale stawe loop heeltemal om die bak, en
le op afstande 9 duim van mekaar op die uitloopskuinste en teen die regaf
muur by die ingang van die dipbak. Die lasplekke tussen twee verskillende

I
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dae se werk moet altyd gewas word met 'n sementbrei (gelyke dele sement
en sand) soos reeds verduidelik in die geval van die vloer van die dipbak,
en daar moet veral gesorg word dat die oppervlakte waarop 'n nuwe laag
sement op gele moet word, skoon is, en dat daar nie van die grond wat
maklik van die walle afval, op le nie.

Opgemerk sal word dat slegs elke tweede V-vormige yster oploop tot
bo in die muur ; die ander is korter en bo omgebuig, sodat hulle goed in
die muur vasanker.

Elke lasplek moet behandel word soos in Fig. 2 aangedui en oral waar
die halfduims- en drieaksstawe mekaar kruis, moet hulle met draad aan
mekaar vasgebind word.

Gewoonlik sal gevind word dat die vorms met veiligheid opgeskuif
kan word nadat die laag konkreet wat laaste ingesit is 24 uur kans gehad
het om hard te word.

Die konkreet word taamlik nat ingegooi en moet goed vasgestamp
word met koevoete om seker te maak dat daar geen oop plekke bly nie.

Vir pleister moet die sand deur 'n No. 12 sandsif gesif word, en die wat
deurgaan moet gebruik word. Die pleister bestaan uit 1 deel sement en

pleister. 
2 dele sand, en word gemiddeld z duim dik aangesit, sodat
die dikte van die mure in geheel 6 duim is. Dit kan so glad

moontlik afgewerk word, behalwe op die plekke waar die diere moet loop,
want daar moet dit skurf wees, en die skurwigheid word verkry deur dit
met 'n stywe borsel oor te gaan solank dit nog nat is. Oppervlaktes wat
gepleister moet word, moet eers deeglik natgemaak word.

Voorsorgsmaatreels op Turfgrond.

Die sogenaamde turfgrond wat in verskillende dele van die Unie gevind
word, rig verwoesting aan by messelwerk, of dit nou klip-, steen- of konkreet-
werk is. Weens die kleigehalte sit sulke grondsoorte uit as dit nat word
en krimp wanneer dit droog word. Die term hiervoor is „ opswel " van
die grond waardeur diep barste in die grond ontstaan, wat in sulke streke
maar alte goed bekend is, en ook veroorsaak dit barste in die mure van
geboue wat op sulke turfgrond gebou word.

As 'n beesdipbak dus op 'n turfgrond gebou word, moet spesiale
voorsorgsmaatreels teen die opswel van die grond geneem word, andersins
kan die bak miskien beskadig word. Dit word gedoen deur wat 'n kussing
genoem kan word tussen die kante van die bak en die grond asook tussen
die aarde en die bodem van die bak te verskaf. (Sien Fig. 4.)

Die gat waarin die bak gebou word, moet die regte wydte bo en onder
he, sodat wanneer dit klaar is, dit die vereiste binne-afmetings sal he, of dit
nou van konkreet, steen of klip gebou is. Dit moet egter minstens 'n voet
dieper gemaak word, beide vir die pick waar die beeste moet deurswem
en waar hulle moet uitloop, hoewel die groter diepte vir laasgenoemde pick
nie meer as 'n voet hoef te wees nie.

Voor die fondament van die bak onder in die gat gele word, sal dit nodig
• wees om 'n laag gemengde sand en growwe gruis in te sit. Dit word ingesit

in lae wat nie dikker as drie duim is nie, en elke laag moet met 'n geskikte
stamper goed vasgestamp word voordat die volgende laag ingesit word

• Die sand en gruislaag word opgevul tot ongeveer 4 duim onderkant die
oppervlakte waarop die bodem van die bak gebou moet word. Daarop
volg 'n laag goed-vasgestampte gebreekte klip, of, by gebrek aan klip baie
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growwe gruis. Hierop word die bodem van die dipbak tot die aangewese
dikte geld.

Die sand- en gruislaag word ook teen die skuinskant geld met 'n onder-
laag van gebreekte klip of growwe gruis, soos dit genoem word. Die bak
word dan gebou volgens die spesifikasies aangegee hierbo.

Wanneer die dipbak gebou is, word die „ kussings " aan die kante
daarvan en agter, naamlik die plek waar die beeste ingaan, ingesit. Dis
nou nodig om reg teenaan die buitekante van die bak se mure asook by die
pasgenoemde end, 'n voor te maak wat net wyd genoeg is vir werksmense
om met graaf en pik daarin te werk, se sowat twee voet wyd. Hierdie voor
word tot goed onderkant die bodem van die bak gegraaf, en trouens tot op
die bodem van die gat wat gemaak is voordat die laag gruis en sand onder
die bodem van die bak geld' is. Die hele voor word dan soos tevore met lae
growwe gruis en sand opgevul en vasgestamp, tot ongeveer 9 duim van die
grondoppervlakte. Hier word die voor tot 'n wydte van vier voet gemaak

Natgemaakte
laag.

Opvulsel van
gruis en sand.
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Fig. 4.—Voorsorgsmaatreèls in Turfgrond.

met dieselfde diepte van nege duim, maar die buitekantste nege- tot twaalf-
duim van die wydte van die voor word nog 'n nege duim dieper gemaak
om 'n nou voor binne die wye te vorm sodat daar 'n „ skouer " is tussen
die nou voor en die gedeelte wat met gruis en sand opgevul is. Hierdie wyer-
gemaakte gedeelte word dan met natgemaakte grond opgevul, en hiervoor
kan die grond wat uit die oorspronklike gat gehaal is, gebruik word. As
die grond vol groot kluite is, moet dit fyn- en natgemaak en vasgetrap word ;
dit moet met lae van hoogstens drie duim dik op 'n slag geld word.

Hierdie natgemaakte grond vorm 'n feitlik ondeurdringbare laag waar-
deur water nie maklik sal syfer nie. Ten slotte word 'n skuins grondwal
teen die kante van die dipbak opgegooi sodat reenwater kan afloop.
Probeer om die skuins grondwal goed verder as die buitekant van die nou
voortjie te laat ophou.

Verder is dit ook wenslik dat die mure van die dipbak aan die buitekant
gestut word. Hierdie stutte kan 7 en 14 voet van die plek waar die beeste
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inspring, geplaas word. Hulle word gelyktydig met die dipbak gebou en
natuurlik meet die uitgrawings vooraf in die kante van die gat vir die bak
gemaak word. As die dipbak van konkreet gebou word, hoef die speigroef
nie wyer as 'n voet te wees nie, vir klip, agtien duim en vir stene, wyd genoeg
sodat die messelaar 'n stut, veertien duim wyd, daarin kan bou. Die stut
loop twee voet in die grond in. Later as die yore teen die buitekante van
die bak vir opvulling met sand en gruis gemaak word, sal die kante en rug
van die stutte waarskynlik oop wees, en as die rug nie oop is nie, behoort
dit so te wees, sodat die sand en gruis wat in die yore kom, goed daarteen
opgewerk kan word.

Die werking van die sand-en-gruiskussing wat nou aan alle kante van die
dipbak is, is om die bak te beskerm teen die opswel van die turfgrond.
Sand en gruis sit nie uit as dit nat en krimp ook nie in as dit droog word nie.
Met die kleilaag bo-op, is dit onwaarskynlik dat die boonste grondlae naby
die dipbak bale nat sal word, en as die grond natuurlik vogtig is, sal dit laer
of nie baie opswel nie. As die grond wel opswel, is die kussing van sand en
gruis daar om die messelwerk te beskerm.

(Dr. W. S. H. Cleghorne en E. J. van Meerten, Ingenieurs op die Grootfonteinse en
Potchefstroomse Land bouskole onderskeidelik.)'

000	

'n Mooi tipe Afrikanerbees.
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E.—Die Perd en sy Versorging.
()NS lewende-hawebedryf dateer vanaf die tyd toe Jan van Riebeeck

begin het met sy beesstasie op die plek waar Kaapstad vandag le.
Perde is vir sy gebruik uit Batavie na die Kaap gestuur, en het selfs 'n paar
weke voor horn daar aangekom. Weens groot storms is hulle op St. Helena
aan wal gesit, en slegs nadat van Riebeeck reeds vir 'n tyd in die Kaap was,
is die perde daarheen oorgebring.

Die perde was van Arabiese afkoms, en van Riebeeck berig dat kort na
hul aankoms twee mooi hingste deur leeus gevang is in 'n kamp op die plek
waar vandag die Botaniese Tuine le en die Parlementshuis staan.

'n 22-jarige Boeremerrie.

Die klein trop perde het vinnig aangegroei, en van tyd tot tyd is nuwe
teelperde, wat altyd van Oosterse afkoms was, uit verskeie dele van die
wereld ingevoer.

Tot 1800 was die perde dus hoofsaaklik van Arabiese afkoms. Teen
hierdie tyd het die " Engelse Bloedperd " wat uiteindelik in die „ Volbloed,"
ontwikkel het, in die Kaap aangekom. Gedurende 1820 en vir 'n tyd daarna
is teelperde, hoofsaaklik hingste, van die beste bloedlyne van die Volbloed-
perd ingevoer deur lord Charles Somerset en vooraanstaande boere, en
gebruik in die beroemde Hantam-perdestoeterye van die Kaapse Middel-
lande.

Gedurende hierdie tyd het perdeteelt sy toppunt bereik, en Suid-
Afrikaanse of Kaapse perde het naam gemaak as kommando- en resiesperde
in die Indiese en Krim-veldtogte.

Kommandoperde en vars beesvleis is feitlik die eerste uitvoerprodukte
van ons veeboerderybedrywe. Groot troppe kommando- rowel as keur
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resiesperde is uitgevoer na India vir die gevolg van die ryk prinse en nabobs,
terwyl Australia sy eerste teelperde uit Suid-Afrika ingevoer het.

Ongelukkig het verskeie ekonomiese en klimaatsfaktore, saam met
wereldtoestande waaroor ons Been beheer gehad het nie, die toekoms van
hierdie lonende tak van ons veeboerderybedrywe so ernstig benadeel, dat
die vooruitsigte en winsgewendheid daarvan uiteindelik feitlik heeltemal
verdwyn het.	

Redes van Agteruitgang.

As sommige van hierdie oorsake en gevolge meer noukeurig ondersoek
word, sal dit dien as 'n leidraad by die heropbouing van ons perdestapel.

'n Percheron-hings van middelmatige gewig.

Om deel te he aan die algemene welvaart verbonde aan perdeteelt,
het gewetenlose perdehandelaars waardelose teelperde ingevoer met denk-
beeldige stamregisters en eienaardighede wat you hul nadelige invloed op
die perde van beroemde stoeterye openbaar het, en gedeeltelik bygedra het
tot die verlies van die uitvoerhandel in kommandoperde na India en elders.
In 'n poging om hierdie terugslag te vergoed, is onoordeelkundige kruis-
teling toegepas met hingste van die nuwer rasse—die Hackney, die Roadster,
Vlaamse en Kar- of Koetsrasse—wat net die agteruitgang versnel het.

Gelyktydig met hierdie periode—die tagtiger en negentiger jare van die
afgelope eeu—het sekere ekonomiese en geskiedkundige gebeurtenisse 'n
ernstige uitwerking gehad op die wegkwynende voorspoed wat aan perde-
teelt verbonde was.

Die wolskaap, wat aan die begin geminag is deur die boer, het uit-
eindelik geseevier en 'n lonende onderdeel van veeboerdery geblyk.
Angorabok-, asook volstruisboerdery het winsgewende ondernemings
geword, en die boere het gretig hul aandag aan hierdie takke van boerdery
gegee.
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Die opening van die Suezkanaal teen die end van die afgelope eeu, was
'n taamlik ernstige slag vir die eertyds winsgewende produksie van goeie
perde, want kommandoperde uit die verskillende Europese lande en
Australie het, omdat hulle nader aan Indie was, die beroemde Kaapse perde
op die Oosterse marke uitgedruk.

En so het 'n hoofstuk van wereldberoemde prestasie in die geskiedenis
van Suid-Afrikaanse teling van lewende hawe gesluit. Selfs vandag het dit
nog nie weer die belangrikheid ten opsigte van winsgewendheid en status
bereik nie, en ons is armer wat lewende hawe betref.

Die klein deeltjie van die goeie perderas wat nog geliefd en voort-
geteel is deur die paar liefhebbers van perde, is toe tydens die Tweede
Vryheidsoorlog van die Republieke vernietig. Na die oorlog is ernstige
pogings aangewend om weer die veestapel van die verwoeste land op te bou
en te verbeter, dog ons het nog nie daarin geslaag om perdeteelt tot so'n
mate te laat herleef dat dit weer 'n belangrike taak van ons lewende-hawe-
bedryf geword het nie. Masjienkrag, die os en die donkie het al die aandag
in beslag geneem van 'n geslag wat die glorieryke en winsgewende verlede
van die Suid-Afrikaanse perd, sowel as die waarde van perde oor die algemeen
en die metodes van teling en leer, waarvolgens wereldberoemde perde geteel
is, vergeet het.

Die stoeterye wat deur die Regering begin is, is uiteindelik afgeskaf,
hoofsaaklik weens die gebrek aan belangstelling by die boeregemeenskap.
Hierdie gebrek aan belangstelling en algemene nalatigheid wat perdeteelt
betref, kan tot 'n sekere mate oorgesien word omdat daar nie meer 'n goeie
en gereelde mark bestaan nie, en daar van tyd tot tyd strawwe uitbrekings
van perdesiekte voorkom.

Hierdie moeilikhede het perdeteelt afgedwing tot op die primitiewe en
nie-winsgewende basis van die behoud van die geskikste.

Ekonomiese Status van die Perd.

Op feitlik elke plaas loop daar 'n trop perde waaruit van tyd tot tyd ry-
en karperde verkry, en miskien 'n paar verkoop word. Daar is egter op-
vallende uitsonderings, en daar bestaan nog stoete wat uitstekende perde
produseer, dog hulle is sonder uitsondering beperk tot die teling van reisies-
perde, wat nog die naam van Suid-Afrika as 'n land vir die teling van uit-
stekende perde, hoog hou. Behalwe in die geval van hierdie stoete, beskou
die algemene boer perdeteelt nie as 'n gestandaardiseerde lewende-hawe-
boerdery nie, dog bloot as 'n byboerdery of net as 'n deel van plaasbedrywig-
hede. Dis 'n betreurenswaardige posisie, 'n verkwisting van dierelewe, en
'n verlaging van die ekonomiese status van die lewende-hawebedryf oor die
algemeen.

In die gebalanseerde en georganiseerde boerderyonderneming moet
elke dier op die plaas tel ; daar moet op horn staat gemaak kan word om sy
deel as 'n produktiewe eenheid in die onderneming by te dra. Min plase,
indien enige, kan klaarkom sonder die dienste van 'n paar goeie perde vir
werk sowel as vir plesier. Vir die toesig oor die daaglikse werksaamhede op
'n gemengde plaas, sal die sorgsame bestuurder die dienste van 'n betrou-
bare ryperd baie waardevol vind, terwyl 'n paar goedgeteelde merries en
reuns die noodsaaklike plaaswerk meer ekonomies sal verrig as masjien-
krag, osse of donkies.

Gedurende die jare van depressie in 'n landbouland soos die Verenigde
State van Amerika, waar die groter meerderheid boere hulle toele op 'n
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stelsel van gemengde boerdery, was die perd die enigste item wat nie alleen
sy waarde bly behou het nie, maar ook meer populer geword het omdat dit
die surplus graan verbruik het, en dus nie net die koop van brandstof voor-
kom het nie, maar ook die graanpryse hoog gehou het.

Die swak toestande in verband met perdeteelt, asook die daling in
pryse weens die omstandighede wat hierbo uiteengesit is, het aanleiding
gegee tot gebrek aan belangstelling en onkundigheid onder boere oor die
algemeen in verband met die teling, hantering en behandeling van perde.
Om 'n goeie ruiter to wees, is 'n kuns wat verlore gegaan het by die jeug
van die platteland ; hulle verkies die motorkar of -frets, en die naturelle-
plaaswerker kan gebruik maak van die perd, die edelste vriend van die
mens.

'n Span Suid-Afrikaanse Muffle.

Elke plaas sal ryker wees in produksiekrag en plesierbronne as daar
nuttige goedgeteelde en goedgeleerde perde aangehou, gebruik en geteel
word. Gelukkig is daar bale tekens van ontwaking tot die rehabilitasie van
alle boerdery-ondernemings. Die preservering van weivelde en water-
voorrade het 'n nasionale onderneming geword ; beter weivelde beteken
beter vee, beter metodes van bestuur en instandhouding, en beter boere.
In sulke gebalanseerde, georganiseerde ondernemings moet die perd, net
coos in alle boerdery-ondernemings in die hele w'ereld, sy regmatige plek
inneem.
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Rasse en Tipes.

Die perd wat in die verlede vir ons die roem verwerf en die wins besorg
het, is 'n ligte tipe Arabier-volbloedperd, en om te voldoen aan die aan-
vraag vir algemeen nuttige perde vir landbouwerk, is ook aandag gegee aan
die teling van swaarder rasse en muile. Muileteelt het 'n algemene praktyk
geword, dog die totstandbringing van geskikte trekrasse of -tipes is nog in
die ontwikkelingstadium.

Daar bestaan 'n groot aanvraag vir muile, wat dan ook algemeen gebruik
word, dog die gebrek aan geskikte merries vir muileteelt is 'n ernstige
struikelblok in die teling van nuttige perdtipes. Aangesien daar nie geskikte
merries vir die teling van muile beskikbaar is nie, moet gebruik gemaak word

„ Bend Or ", 'n Volbleed-hings.

van ligte merries, waarvan daar reeds nie te veel is nie. Die ontwikkeling
van geskikte trekrasse sal dus indirek merries vir die winsgewende teling
van muile verskaf.

Die kruisgeteelde of graad-merrie, wat sneiheid, gewig en ander eien-
skappe van die ligte trektipes het, is die beste produseerder van muile van
'n hoe gehalte, wat geskik is vir verskillende soorte werk in die handel en
in landbou.

Die beste dienste vir die verbetering en instandhouding van die ligte
tipe is nog die Volbloedperd van hoe gehalte wat gespierd en swaargebou is,
en veral die een met 'n betroubare stamregister.

Die ontwikkeling van swaar trekperde is nog 'n onopgeioste vraagstuk.
Ons klimaat is oor die algemeen nie gunstig vir die Europese trekrasse met
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swaar lywe en 'n stadige gang nie, en die vermenging van hul bloed met die
van die gemiddelde klein, ligte merrie van ons land, het tot dusver nog
nie bevredigende resultate gelewer nie.

Weens die bevredigende resultate wat verkry is, is gedurende die
afgelope paar jaar baie voorkeur gegee aan die Percheron met skoon litte
en fyn gebeente, wat baie van sy goeie eienskappe te danke het aan die
inbrenging van Arabiese bloed in die verlede, en dus ook lets gemeens
besit met die algemene perdetipe van ons land. Die Percheron pas beter
aan by ons plaaslik-geteelde merries as enige ander trekras.

Die Departement van Landbou en Bosbou, wat die toenemende behoefte
van die land in hierdie opsig besef, het 'n beleid aangeneem waarvolgens
Percheron-stoeterye op al sy Landbouskole opgebou sal word, en hernude
belangstelling in perdeteelt in die algemeen bevorder sal word.

As elke boer hom net wil voorneem om 'n paar waardevolle nuttige
perde aan te skaf en te gebruik, sal perdeteling maklik weer 'n eervolle
en hoe plek inneem in ons boerderybedryf wat stadig dog seker vordering
maak. Goeie perde haal altyd lonende pryse, trouens, die aanvraag is soveel
groter as die voorraad dat ons publiek en Regering—die Polisie- en Ver-
dedigingsmag—nie voldoende uitgerus is nie, en groot moeilikheid onder-
vind in die aanskaffing van die nodige aantal perde en muile.

Die boer se leuse moet wees : „ Nie hoeveel nie, maar hoe goed."

Dis meer winsgewend en aangenaam om 'n paar perde van 'n definitiewe
tipe te teel, groot te maak en te gebruik, as om die eienaar te wees van 'n
mengelmoes wat blootgestel staan aan siekte en honger.

Suid-Afrika is 'n baie gesonde en geskikte land vir perde. Die ern-
stigste siekte is perdesiekte, en na aanleiding van onlangse uitvindings bestaan
daar baie hoop om hierdie siekte doeltreffend te voorkom.

Versorging.

Die universele beginsel van voeding, naamlik, dat 'n dier elke dag
genoeg voer moet kry, is ook van toepassing in die geval van die perd.
Meeste van die onwinsgewendheid en ongeskiktheid van die veerasse in die
Unie is direk te wyte aan te min voer—die beste teling baat niks as die
ontwikkeling van die inherente vermoens en eienskappe deur 'n ontoe-
reikende voervoorraad gestrem word. Driekwart van 'n dier se konsti-
tusie gaan in sy keel af.

Volwasse perde wat nie werk nie, kan bestaan op weiveld aangevul,
indien nodig, met goeie hooi of sappige voer- of graangewasse, dog perde wat
werk, rowel as waardevolle jong perde, moet beter voer ontvang, ten einde
hul beste dienste te kan fewer en enige oorgeerfde eienskappe en kenmerke
te kan ontwikkel.

Daar is baie stapelrantsoene vir perde waarop hulle goed groei ; in
die geval van sommige is daar selfs nie eens afwisseling nie, en dikwels is
hulle swak-gebalanseer.

Al die bekende soorte kleingraan, en ander graansoorte is goeie voer
vir perde. Mielies alleen is nie bevredigend nie, dog moet gemeng wees
met een of meer ander soorte graan of graan-byprodukte, veral hawer,
aangevul met hooi of 'n hooimengsel. Gebalanseerde rantsoene is nodig vir
spesiale dienste of klasse perde—reisiesperde grootuier-merries, merrie met
vullens, en jong perde ; dog 'n voldoende voorraad gemengde graanvoer,
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aangevul met goeie hooi en of-en-toe groenvoer of groen weiding, sal in
meeste gevalle voldoen aan die vereistes van die „ spyskaart."

Goeie weiveld verskaf die mees natuurlike en beste voer vir perde, en
hoewel stalvoeding nodig is vir perde wat werk asook vir ander klasse perde,
moet hulle, wanneer moontlik, op goeie weiveld loop, of as dit nie beskik-
baar is nie, in 'n veilige kamp.

Die hoeveelheid voer wat gegee moet word, sal afhang van die gewig
van die perd en die soort werk wat dit doen. Vir drafwerk het perde en
muile meer eiwitbevattende voer nodig as vir stapwerk.

'n Goeie reel is om sowat 2 tot 21 lb. voer te gee vir elke 100 lb. gewig.
Omtrent 'n derde van hierdie hoeveelheid moet in die vorm van kragvoer
gegee word. Hoe swaarder die werk is, hoe hoer moet die verhouding van
kragvoer tot ander voer wees. As die perd of muil maar net ligte werk doen
of gladnie werk nie, kan die persentasie ruvoer aansienlik hoer wees ;
trouens, goeie hooi of weiding sal voldoende wees.

Dis moeilik om te bepaal wat juis ligte, middelmatige of swaar werk
uitmaak, en watter hoeveelhede en soorte voer gegee moet word ; die
ideaal berus op 'n grondige kennis van perde, want van perde meer as van
enige ander dier kan gese word dat die oog van die meester die perd vet-
maak. Perde is meer intelligent en gevoelig as ander diere, en daar is baie
tekens waarvan die geoefende persoon gevolgtrekkings kan aflei—die kon-
disie van die perd, die manier waarop hy reageer op die wense of bevele
van die drywer, en sy algemene gedrag, is almal punte wat korrek vertolk
moet word. Klein hoeveelhede van die regte soort voer moet dikwels
gegee word. Minder graan moet tussen die werktye gevoer word, d.w.s.
omtrent helfte van die dag se voer gedurende die dag—'n derde van die krag-
voer en helfte van die ruvoer—en die res saans. Laat die perd dikwels klein
hoeveelhede water drink, sodat hy nooit baie dors word en miskien te veel
drink nie.

Goedgekeurde metodes en gewoontes en 'n gereelde roetine moet
gevolg word. Moet die perd nie te veel laat werk of te veel of te min voer
gee nie. As die baas sag maar ferm optree, sal dit 'n plesier en ook voordelig 4
wees om met sy perd te werk. Vir verdere besonderhede word die leser
verwys na ander publikasies van die Departement, en veral na die pamflet :
„ Die Heropbouing van ons Perdestapel," verkrygbaar van die Editeur,
Departement van Landbou en Bosbou, Pretoria ; prys 6d. vooruitbetaal-
baar.

(Dr. P. J. Schreuder, Veeteeltbeampte, Afdeling Landbou-onderwys en -uitbreiding.)

Teken in op
• 1	 •1

„Boerdery in Suicl-Atrika,
9 9

die Departement se Maandblad,
wat u op hoogte sal hou met informasieoor veeteelt.

Prys s!egs Ss. per jaargang.
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F. Merinoskape en Wol.
Skaaprasse in Suid-Afrika.

qUID-AFRIKA is 'n veeteeltland, en skaapboerdery is een van ons ver-
naamste veeteeltbedrywe.

Tydens die stigting van die halfwegstasie aan die Kaap in 1652, en
selfs nog vroeer, was daar net slagskape van die vetstertrasse, en destyds
het 'n voordelige handel in skaapvleis bestaan. Vars vleis is gelewer aan die
skepe wat by die Kaap aangedoen het, eers deur die Hottentotte, en later
deur die boere aan die Kaap, wat hul kuddes van die Hottentotte gehandel
het.

Die toestand het so gebly tot 1792, waarna Merino's ingevoer is. Die
eerste Merino's is egter nie suiwer gehou nie, maar met die vetstertskape
gekruis. Later is suiwer Merino-kuddes gehou, en Suid-Afrika het oorgegaan
tot wolproduksie. Sedertdien is alleen aan die wolskaap aandag bestee,
terwyl die slagskaap (vetstertskaap), as sulks onverbeter en tot sekere
mate verbaster, aan natuurlike seleksie oorgelaat is, en tans slegs aangetref
word in die noordwestelike Kaapprovinsie, waar d it, weens klimaatstoestande,
droogtes, en die lang afstande wat diere moet loop na water en kos, nie
bra betaal om met wolskape te boer nie ; en selfs in hierdie ongunstige
streke bestaan daar steeds 'n neiging om slagskape deur wolskape te vervang
veral met tye wanneer hoe pryse vir wol behaal word.

Met swak pryse vir wol en goeie pryse vir vleis, is daar weer gevaar
dat die Merino's, selfs in goeie Merino-streke, met die vetstertskape gekruis
sal word ten einde skape te verkry wat beter vleis !ewer.

Hierdie saak geniet die aandag van die Departement van Landbou en
Bosbou ; suiwer kuddes van ons inheemse slagskape word aangekoop,
en alles word gedoen om te verhoed dat waardevolle materiaal verlore
gaan.

In 1865 het 'n skip met 'n paar Swartkop-Persieskape aan boord, wat
as vleis vir die bemanning moes dien, by die Kaap aangedoen. Drie ooie
en 'n ram is deur die boere aan die Kaap gehandel, en vanaf die tyd dateer
die bestaan van 'n nuwe vetstertras in Suid-Afrika. Hierdie ras as sulks
is baie verbeter deur Suid-Afrikaanse boere.

Die Departement van Landbou en Bosbou wy ook aandag aan die waarde
van Europese vleisrasse vir kruisingsdoeleindes. Hierdie rasse word aan
die verskillende Landbouskole gebruik hoofsaaklik vir proewe in verband
met vetlamproduksie.

Die volgende skaaprasse word tans in Suid-Afrika aangetref :-

(1) Die Merino-skaap.

(2) Die Vetstert- en vetkruisskape, Afrikaners en Persies.

(3) Die Kafferskaap.

(4) Die ingevoerde Europese Vleisrasse-

(a) Engelse vleisrasse.

(b) Duitse Merino-vleisskaap.

(c) Hollandse Texel.
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(I) Die Merino as Slagskaap.

In Suid-Afrika is die Merino 'n dubbeldoelras, met ander woorde, dis
'n wolskaap en ook 'n vleisskaap. Die skape word, hoofsaaklik wanneer
hulle uitgegroei is, as hamels of ou ooie vir slagdoeleindes bemark. Die
vleis is nie so geskik as die van ander rasse vir uitvoer nie, en sal nie 'n naam
vir ons skaapvleis op die oorseese mark verwerf nie. (Sien artikel oor
„ Vetlamteelt in die Graanstreek van die westelike Kaapprovinsie ", op
bladsy 209.)

Die Merino-ooi is egter onder meeste klimaats- en voedingstoestande
die beste moer, en kruise tussen Merino-ooie en -ramme van die ingevoerde
vleisrasse lewer uitstekende lamvleis wat baie gewild is op die oorseese
mark. Sulke kruisings word egter aanbeveel alleen vir vetlamproduksie,
en nie vir skaapvleisproduksie nie, en ook net in dele waar voeding en plaas-
bestuur sodanig is dat die werk met goeie gevolg onderneem kan word.

Kruisings met uitgooi-ooie word soms gemaak in dele waar weiding
en plaasbestuur nie geskik is vir vetlamteelt nie, maar wel uiters geskik
is vir suiwer Merinoskaapboerdery. Dit is af te keur, want dit lei tot
agteruitgang van die Merino-kudde. Die uitgooi-ooie word nie van die hand
gesit nie, die drakrag van die plaas word ooreis, kruisgeteelde lammers word
nie bemark nie, met die moontlike gevolg dat die wol van die kruisgeteelde
lammers soms saam met die van die Merino-skape gebaal word ; uitgooi-
ooie kom by goeie Merino-ramme en die kudde gaan agteruit. Uitgooi-
ooie moet liewers vir slagdoeleindes bemark word, veral as slagvee goed
op prys is.

Tot dusver was die Merino-ooi in die intensiewe dele, soos die graan-
distrikte van die westelike Kaapprovinsie, die beste moer. Proewe is nou
aan die gang om 'n kruisgeteelde wol- en vleisras op te bou en te vergelyk
met die Merino. Sulke kruisings word nie aan boere aanbeveel alvorens
dit 'n sukses is nie.

(2) Vetstertskape.

(a) Die Namakwa-Afrikanerskaap.—Dis 'n nie-wolskaap met 'n swart
kop, skerp skouers, nie-prominente bors, plat ribbes, lang lieste en 'n lang
vetstert, effens geknak naby die punt. Die skaap is lank van been en kan
goed loop. Weens sy gehardheid en vermoe om lang afstande af te le, is
die ras meer bestand as enige ander teen die droogtes wat in distrikte soos
Namakwaland en Van Rhynsdorp aangetref word. Die skaap sit egter stadig
vleis en vet aan en sy boude is klein en die skenkels lank. Die geraamte
het ook maar 'n dun laag vleis en vet, en die lende is nie so goed as in die
geval van die Ronderib nie. Dis 'n inheemse ras en is 'n waardevolle vleis-
skaap in die streke waar ander rasse nie aard nie. Skape verkry deur kruising
van hierdie ras met die Swartkop-Persie of die Ronderib is beter vir slag-
doeleindes as die suiwer Namakwa-Afrikaner, wat al baie verbaster is.

(b) Die Swartkop-Persie.—(Sien artikel op bladsy. 200).

(c) Die Ronderib-Afrikaner.—(Sien artikel op bladsy 203).

(3) Die Kaffer- of Basterskaap.

Die Kafferskaap, soos aangetref in Noord-Transvaal, is minderwaardig
vir slagdoeleindes. 'n Beter slagskaap kan verkry word deur kruising met
die Swartkop-Persie wat ook bestand is teen hartwater. Lammers van
so'n kruising is heeltemal gewild op die plaaslike mark. Vir verder beson-
derhede sien referensie in literatuur.
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(4) Die Ingevoerde Europese Vleisrasse.

Die rasse word in Suid-Afrika aangehou hoofsaaklik om ramme vir
kruisingsdoeleindes to teel. Die waarde van die rasse le dus hoofsaaklik
in die produksie van kruisgeteelde vetlammers vir die mark. Waar die
rasse vir kruisingsdoeleindes gebruik word, moet klimaat en voedings-
toestande, asook plaasbestuur, van so'n card wees dat at die kruisgeteelde
lammers op die ouderdom van 4 of 5 maande bemark kan word.

(a) Engeise Vieisrasse.

(I) Kortwol- en Duinrasse.—Die Duinrasse wat in Suid-Afrika aangetref
word, is Suffolk, South Down, Hampshire, Oxford en Shropshire. Die
Dorset Horn val ook onder die Duinrasse, maar wat betref bou-vorm en
voorkoms kom by ooreen met die bergrasse. Die ander Duinrasse is skape
met swart gesigte en bene, sonder horings, stewig gebou en met swart
vesels in die wol.

Volgroe de Southdown-ramme op die Smithfieldse Vetvee-tentoonstelling, 1931.

Foto : „ Farmer and Stock Breeder ".

Die South Down is die beste van die Duinrasse wat betref bouvorm vir
slagdoeleindes ; die ras is stewig gebou ; die nek is kort en dik, en breed
waar dit by die skouers aansluit ; die born, rug en lende is breed ; die
kuil is diep ; boude breed ; skenkels kort en ribbes gewelf. Die ras is
nie lank van been nie, en die vleis is van goeie kwaliteit, deurwas met vet,
en egaal oor die karkas versprei. Enige van die Duinrasse gekruis met een
van die vetstertrasse, veral die Swartkop-Persie, gee goeie slagskape.

Die Suffolk is 'n Duintipe met vleis van goeie kwaliteit, maar min vet.
Dit kan dus met voordeel met een van die vetstertrasse gekruis word vir
slagdoeleindes. Vir verder besonderhede sien referensie in literatuur.

Goeie vetlammers vir uitvoer kan ook verkry word deur kruisings tussen
enige van die Duinrasse en Merino-ooie. Sien referensie in literatuur.
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Die Dorset Horn.—Skape van hierdie ras (ooie sowel as ramme) het
horings, wit gesigte en bene, geen swart vesels in die wol nie, maar wel
kempagtig. Die skape is stewig gebou en lewer onder toestande in die
westelike Kaapprovinsie die beste resultate met Merino-ooie. Die ras is
veral geskik vir kruisingsdoeleindes omdat dit goed paar met Merino-ooie.

Die Ryeland is 'n Duintipe in voorkoms, met wit gesig en bene en wol
vry van swart vesels, maar nie van kemp nie ; het ook nie horings nie en
is bale gehard.

Langwol-rasse.—Border Leicester.—In Engeland en ander lande is dit 'n
populere ras vir kruisingsdoeleindes. Goeie resultate is ook onder toe-
stande in die westelike Kaapprovinsie verkry deur kruising met Merino's
vir die produksie van vetlammers. Die skaap het 'n wit gesig, en geen
horings nie ; die nek, bors en rug is prominent. Die kuil is egter nie so
goed nie, en die skaap is geneig om los vet aan te sit. Dis 'n skaap met 'n
mooi voorkoms. Die wol is grof en glansryk en vry van swart vesels, maar
nie van kemp nie.

Romney Marsh.—Dis 'n groot skaap, sonder horings, met wol vry van
swart vesels. Die wol is dig en lank en van 44's-50's spinkwaliteit. Die
ras is gehard en aard goed in klam streke waar ander rasse nie goed beant-
woord nie, soon op moerasagtige plekke in die suide van Engeland. Die
ras is baie populer vir kruisingsdoeleindes in Nu-Seeland en Suid-Amerika,
waar dit met Merino's gekruis word om kruisgeteelde teelooie te verkry.

Bergrasse.—Daar is heelwat verskil tussen toestande in bergagtige streke
in Engeland en Suid-Afrika, en selfs tussen sulke streke in verskillende dele
van Engeland. Derhalwe word ook verskillende bergrasse onder die
afwisselende toestande aangetref.

Die Welsh Mountain is 'n horingskaap, met wit gesig en bene, en kort,
wit wol. Die vleis is fyn van kwaliteit, en skaap- en lamvleis van die ras
is baie gewild op die Londense mark. Die ras kan moontlik in Suid-Afrika
met voordeel gebruik word vir kruisingsdoeleindes.

(2) Die Duitse Merino-vleisskaap.

Vir volledige beskrywing sien refer isie in literatuur.

Die Merino-vleisskaap (Tipe A) is 'n ideale dubbeldoelras. Ooie lewer
6 tot 7 lb. en ramme 12 tot 16 lb. wol van 60's-64's kwaliteit. Die wol
vertoon egter gebrek aan karakter, lywigheid en digtheid. Die pens en
punte is nie so goed bedek nie, en die skaap is geneig om wol op die pens
en punte te verloor. Dis 'n groot soort skaap, sonder horings (75 percent
van die ramlammers wat aankom, het nie horings nie), met 'n gladde lyf,
goeie vleisskaapbouvorm, naamlik sterk kop ; bree dik nek, bree bors ;
rug en lende ; roride ribbes ; diep kuil en baie sterk bene. Kruisingsproewe
met Merino-ooie het goeie resultate gelewer.

Die Hollandse Texel.

Hierdie ras is uit Nederland ingevoer en word gebruik vir kruisings-
proewe met Merino's. Goeie resultate is tot dusver verkry.

Die Texel is 'n groot wit skaap sonder horings. Die ras kom in sekere
opsigte ooreen met die Border Leicester, Leicester en Lincoln, wat betref
bouvorm en tipe ; die wol is grof en met steekhaar tussen in. Ooie is goeie
moers en het baie melk. Die ras is gehard vanwee die toestande waaronder
dit geteel is.

41
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HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Vir verder besonderhede insake slagskape en proewe met die ver-
skillende rasse, kan die volgende leesstof geraadpleeg word :-

1. Skaapboerdery vir Skaapvleisproduksie. Boerdery in Suid-
Afrika, Desember 1932.

2. Engelse Vleisrasse onder Suid-Afrikaanse Toestande. Boerdery
in Suid-Afrika, September 1934.

3. Die Swartkop-Persie. Pamflet No. 80, Departement van
Landbou, Pretoria. (uit druk.)

4. Merino's en Merino-vleisrasse van Duitsland. Boerdery in
Suid-Afrika, Junie 1931.

5. Moontlike Vetlamproduksie vir Natal. Boerdery in Suid-Afrika,
September 1932.

6. Die Suffolk--Swartkop-Persie-kruis op Grootfontein. Boerdery
in Suid-Afrika, Julie 1930.

7. Kruisgeteelde Lammers op Karoveld. Boerdery in Suid-Afrika,
Februarie 1934.

8. Verbetering van die Vleisskaap.	 Boerdery in Suid-Afrika,
April 1930.

9. Vetlamteelt by die Potchefstroomse Landbouskool. Boerdery
in Suid-Afrika, Maart 1934.

10. Vetlamteelt op Elsenburg 1932. 	 Boerdery in Suid-Afrika,
Junie en Julie 1933.

(P. J. J. van Rensburg, Skaap- en Wolbeampte, Stellenbosch-Elsenburgse Landbou-
kollege van die Universiteit van Stellenbosch.)

•

Teling en Paring van Merinoskape.
Die teling van diere is 'n wetenskap sowel as 'n kuns. Deur die toe-

passing van wetenskaplike metodes in verband met teeltprobleme kan
sekere gewenste resultate verkry word, maar dit vereis die geoefende
oog van 'n waarnemer en kenner van diere, om die betreklike waarde
van daardie resultate op te som en te bepaal. Daarop berus die sukses
van die toepassing van teeltbeginsels, en in die opsig kan die wetenskap
nie veel help nie. Dit geld veral in die geval van die teling van Merino-
skape, omdat daar so min bekend is wat betref die genetiese uitwerking
van die verskillende kenmerke wat deel uitmaak van die samestelling van die
dier en sy wolbedekking.

Die doel van elke teler is in die eerste plaas om enige vee van middel-
matige gehalte wat by mag besit, te verbeter en om, wanneer 'n hoe standaard
van voortreflikheid bereik is, daardie standaard in die trop of kudde te
handhaaf. Grondige kennis van teeltbeginsels is nodig ten einde hierdie
doel te kan bereik, en tensy die belangrikheid en betekenis van suiwerheid
van bloedlyne verstaan en besef word, kan sukses nie bra behaal word nie.

Die individuele dier het sekere eienskappe, en daardie eienskappe is
afhanklik van genetiese faktore waartoe die manlike en vroulike geslag

in gelyke mate bydra. In die proses van bevrugting ontstaan
Individuele	 daar kombinasies van genetiese faktore waarvan die uiteinde-
Samestelling.

like voorkoms van die individuele dier afhang. Aangesien
seleksie berus op uitwendige kenmerke, sal dit geredelik besef word dat
dit in werklikheid neerkom op die keuse van genetiese faktore.
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Voortdurende seleksie vir sekere gewenste genetiese faktore sal uit-
eindelik die uitskakeling van ongewenste oorerflike eienskappe tot gevolg
he. Op die manier word 'n eienskap verkry wat suiwer is, en daarmee
ontstaan dan 'n suiwer bloedlyn vir daardie bepaalde eienskap. Dit sal
voortduur totdat daar 'n paring plaasvind waar een van die ouers nie suiwer
geteel is ten opsigte van daardie besondere eienskap nie. Ongewenste
oorerflike kenmerke word ingevoer, en die gevolg is ongewenste kombi-
nasies. Hierin le die belangrikheid van suiwerheid van bloedlyne.

'n Teler van diere kom ongelukkig te staan voor die vraagstuk dat die
materiaal waaroor by beskik, saamgestel is uit tallose eienskappe, en dat,
in die proses van seleksie vir en teling met die doel om bepaalde gewenste
eienskappe in te teel, bestaande ongewenste eienskappe ook meer opvallend
word, of dat sulke eienskappe tot uiting kan kom.

Hierdie moeilikheid lyk sours byna onoorkomelik in verband met die
teling van Merinoskape, vanwee die hoe eise wat geteel word wat betref
die wol wat die dier moet lewer, en vanwee die spesiale gestelseienskappe
wat nodig is sodat die dier aan al die vereistes kan voldoen. Nogtans is
daar moontlikhede om die ideaal te bereik deur 'n standaard te stel wat nie
noodwendig deur voedingsfaktore gestrem sal word nie, deur suiwer bloed-
lyne te vestig deur middel van 'n stelsel van strenge lynteling, en deur
strenge seleksie toe te pas.

Teelvereistes.

Elke teler moet aan die volgende vereistes voldoen : -

(1) Teel met die doel om 'n bepaalde standaard van voortreflikheid
of ideaal te bereik.

(2) Teel alleen van ouers wat aan daardie ideaal of standaard van
voortreflikheid voldoen.

(3) Teel van ouers, veral ramme, wat van opreggeteelde skape afstam.

(4) Volg 'n paringsbeleid wat gebreke van die ouers sal uitskakel
in die geval van die nakomelinge.

(5) Ken elke individuele dier ; dit vereis die hou van stamboek-
rekords.

(6) Ken die geslciedenis van die ras of tipe, sowel as die geskiedenis
van die ramme en ooie.

(7) Soek die skape gereeld uit en hou die prulskape eenkant.

(8) Handhaaf 'n voldoende hoe standaard van voeding.

Die eerste vereiste vir sukses is dat die teler die „ ideale " skaap in
gedagte moet he, en wanneer ooie geklasseer of gepaar of ramme gekoop

word, moet dit gedoen word met die besliste doel om die
Die „ ideale " ideaal te nader of te handhaaf. Die neiging by meeste skaap-Skaap.

telers om baie verskillende tipes te teel, word afgekeur.
Mens vind in dieselfde trop skape van die gladdelyftipe, en ook skape met
min plooie en ander met baie plooie, terwyl die vliese afwissel van sterk

IN

	

	 tot fyn. So'n teelstelsel bevorder nie die vestiging van erfdwang, of suiwer-
heid van bloedlyne nie.

By die vasstelling van die „ ideaal " is dit nodig our rekening te hou
met :-

(a) die tipe skaap wat die beste sal aard onder die klimaatstoestande
waarvoor dit bestenn' is ;
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(b) die tipe wat die grootste wins aan wol en vleis sal oplewer ;

(c) die vereistes van die handel, waar die voorneme is om wol te
produseer wat die beste sal verkoop.

Skrywers hiervan is die mening toegedaan dat die gladdelyf-Merino-
skaap met wol van middelmatige kwaliteit die ideale skaap is om na te

streef in die grootste deel van Suid-Afrika. Oor die alge-
Die Gladde- meen voldoen hierdie tipe die beste aan bostaande drie
lyf tipe.

vereistes.

Aangesien die term gladdelyf so dikwels verkeerd verstaan word, is
dit nodig om dit kortliks te beskryf en te omskryf. 'n Gladdelyfskaap
behoort geen sigbare plooie van agter die blad tot voor die boud te he
as die skaap twaalf maande wol het nie. 'n Plooistert en nekplooie kan
toegelaat word, maar dis nie noodsaaklik nie. Dit word beklemtoon dat
die skaap se wol goed uitgegroei moet wees.

Klein lyfplooie, wat onsigbaar is wanneer die skaap se wol lank is, kan
nogtans aanwesig wees. Derhalwe is dit verder nodig om die vlies in 'n
lyn parallel met die ruggraat langs die blad, ribber en broek te ondersoek,
ten einde vas te stel of 'n skaap 'n gladde lyf het, want dan sal lyfplooie
wat te groot is 'n opvallende onreelmatigheid in die fynheid van die vlies
vertoon.

Die doel behoort te wees om 'n vlies van egalige kwaliteit en fynheid
te verkry.

Die gladdelyfskaap voldoen aan die vereistes van die handel, en dit is
bewys dat so'n skaap 'n groter gewig aan skoonwol kan lewer as sy mede-
dinger, die plooitipe. Eersgenoemde aard ook beter onder afwisselende
toestande wat betref hitte en koue ; die hamels is groter, die ooie is beter
moers, en al die geslagte is minder vatbaar vir brommeraanvalle.

Bostaande argumente word algemeen aangeneem ten opsigte van
kuddeskape, maar meeste telers meen dat heelwat meer plooie nood-
saaklik is in die geval van stoetskape.

Daardie mening word egter nie deur die meerderheid van die Australiese
en Duitse skaapboere aanvaar nie, en die voorneme bestaan om proewe
te onderneem ten einde meer lig op die saak te werp. Intussen kan rede-
likerwys 'n mate van vryheid toegelaat word, byvoorbeeld 'n klein plooi
tussen die blaaie en 'n bietjie plooi om die lies, wat die skaap 'n diep voor-
koms gee, maar dit is die maksimum hoeveelheid plooie wat in stoet- of
kuddeskape toegelaat behoort te word.

Spesiale aandag behoort gewy te word aan die kwaliteit van die wol
op die plooie ; skape wat growwe, harige wol op die plooie he .*: moet
vermy word.

Indien die tipe, soon beskryf, deur 'n teler die mees gewenste tipe
geag word, behoort by voortdurend seleksie toe te pas om daardie tipe te
verkry, en die invoering van plooie vermy, ten einde sekere gebreke onder
sy eie stoet- of kuddeskape uit te skakel. Enige verbeterings behoort
aangebring te word deur die gebruik van ramme wat volgens dieselfde
stelsel geteel is as sy eie en wat die gewenste eienskappe openbaar wat in
sy skape afwesig is. Die gewoonte om onoordeelkundige, onverskillige
en uiterste parings te maak, lei noodwendig tot mislukking.

'n Gebrek wat dikwels aangetref word by telers van Merino-stoetskape
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is die algehele afwesigheid van betroubare rekords. 'n Stelsel vir die hou

Versorg in g .
van rekords is 'n eerste vereiste, nie alleen ten einde be-
troubare individuele teelskape, ramme en ooie, wat betref

kwaliteit en vrugbaarheid, te teel nie, maar ook om sekere families te teel
wat sal uitblink in die eienskappe waarna die teler streef. Die gebrek aan
sodanige rekords is dikwels oorsaak dat goeie teelooie uitgegooi word
eenvoudig omdat hulle 'n onaantreklike voorkoms het as gevolg van siekte
of 'n ander veroorsakende faktor.

Dit lei mens tot die oorweging van die noodsaaklikheid van behoorlike
bestuur en voeding. Hoe goed die ingebore kwaliteit van 'n dier ook mag
wees, gebrek aan behoorlike versorging en voeding sal dit laat agteruitgaan
en onder die prulveeklas verval. Die dier kan alleen behoorlike uiting gee
aan sy aangebore eienskappe as hy gevoer word in ooreenstemming met
sy produksievermoe. Gedwonge voeding en vertroeteling word nie aan-
beveel nie, want as sulke diere dan weer normale behandeling kry, ly
hulle baie en gaan hulle ook agteruit, in sommige gevalle so erg dat hulle
onherkenbaar word. Dit is 'n klagte wat kuddetelers dikwels teen stoet-
telers aanvoer, alhoewel hulle self dikwels te blameer is omdat hulle die
diere wat hulle koop sells nie in die geringste mate behoorlik behandel
nie. Nog 'n algemene klagte is dat die nuttige kommersiele skaap nie
behoorlik tot sy reg kom op landbouteentoonstellings nie. Sommige be-
oordelaars is geneig, wanneer hulle pryse toeken, om sekere kenmerke,
soos bedekking op die pens en punte, uit te soek, en gevolglik diere uit te
skakel wat in ander opsigte bale beter is. Sulke beslissings moedig die teling
aan van „tentoonstellingdiere " wat dikwels verkry word deur buitensporige
parings en derhaiwe 'n ongewenste tipe is om vir teeltdoeleindes te gebruik.

Ten slotte moet met nadruk verklaar word dat 'n dier sal produseer
volgens die kos wat hy kry, en diegene wat streef na hoe produksie moet
bereid wees om behoorlik voorsiening te maak vir sy diere, hetsy deur
weiveld te verbeter of voergewasse te verbou. Suid-Afrika is bekend as
'n land van teenstellings en onsekerheid, en die verstandige produsent sal
horn daarna skik.

(G. J. Schuurman, Prinsipaal van die Landbouskool, Grootfontein, en G. S. Mar6,
Hoof Skaap- en Wolbeampte, Afdeling Landbou-onderwys en uitbreiding, Pretoria.)

Merinoskape op Graanplase in die Winterreenstreek.
Die vername plek wat die Merinoskaap, veral die Merino-ooi, inneem

II in die boerdery van die graanboer, blyk duidelik uit die syfers wat deur die
Departement van Sensus en Statistiek verskaf is vir die jaar 1930, asook
oor die tipe wol, vir die volgende distrikte :-

Tipe Wol.
1 Gedeelte 6 maande en gedeelte 12

I	 maande-wol ;	 gemiddelde me-
dium fyn, met winter sesmaandse

I	 skoonopbrings 40-45 persent, en
J somer sesmaandse 33-38 persent.

Grasveld 12 maande medium fyn en
gemiddeld 45-50 persent skoon.

rGrasveld, meeste 12 maande, fyn tot
medium en gemiddeld 45 persent
skoon.

Grasveld, 12 maande, fyn tot me-
dium, gemiddeld 40-45 persent
skoon.

N.B.—Die syfers vir wolskape is feitlik uitsluitlik van Merino's.

District. Wolskaoe. Nie-wolskape.
Malmesbury 	 306,431 253
Piketberg 	 162,729 310
Tulbagh 	 24,074 120
Paarl 	 25,528 213
Stellenbosch 	 8,175 1,098
Caledon.. 	 214,089 68

Swellendam 	 222,169 5,782
Riversdal. 	 185,912 10,922

Bredasdorp 	 226,860 129
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Daar is nog baie ruimte vir verbetering en uitbreiding van skaapboerdery
in die westelike Kaapprovinsie, veral daar die graanboer horn meer moet
toele op gemengde boerdery. Die skaap, veral die Merino-ooi, pas goed in
op die graanplaas ; dit is 'n onkruid-uitroeier, maak goed gebruik van graan
wat nie afgeoes kan word nie ; en die mis, op die regte manier versamel
en gebruik, verhoog die vrugbaarheid van die grond, en om die rede word
skape op baie graanplase snags in die kraal gehou.

Gedurende die winter is die skaap blootgestel aan baie reen, terwyl
gedurende die somer buitengewone droe warm weer heers. Skuiling is

dus absoluut noodsaaklik.

Op baie graanplase it daar nie meer natuurlike weiding vir
skape nie, en hulle is afhanklik van weiding op die stoppel, braak- en ouland.
Dog hierdie weiding is soms nie alleen gebrekkig nie, maar ook ongebalan-
seerd. Dit moet dus aangevul word. Teen die end van die somer en gedu-
rende die najaar is grasse veselagtig en is daar gebrek aan groenigheid,
veral gedurende die najaar is daar 'n tekort aan proteien en mineraalvoeding,
en dan neem die skaap se kondisie af, en jong skape groei nie goed uit nie
en die wol word soms so fyn dat dit breek.

Gedurende die middel van die winter en lente is welding goed en volop.

Skape wat uit ander dele kom, produseer onder toestande van die
westelike Kaapprovinsie fyner en minder wol, en jong skape wat aangekoop
is, groei nie goed uit nie. Dus by die aankoop van Merino's (ooie en ramme)
moet hiermee rekening gehou word. Kies dus ramme wat volgroeid en
groot is, met medium-sterk wol, genoeg vloeibare olie, vierkantige stapel-
formasie en goed gepak op die rug.

(1) Klas en Aankoop van Goedgeteelde Ramme.—Die Merinokuddes op
die graanplase is baie klein, en as die kudde nie eenvormig in tipe en wol is 	 1

nie, dan is die bewerking van die wol vir die mark baie moei-
Verbeterings lik. Maak gebruik van skaapklasdemonstrasies en sorg dat
in Plaas-
bestuur.	 die kudde elke jaar geklas word met die doel om die meer

ekonomiese eenvormige kudde aan te hou. Merk die ooie
wat slegte moers is en koop alleen •goedgeteelde ramme van die regte tipe.

(2) Uitkeer- en doseerkrale.—Vir besonderhede hiervan sien artikel
oor Skaapkrale, (bladsy 257) wat goedkoop gemaak kan word, en dus die
graanboer bale arbeid bespaar, veral daar arbeidskoste hoog is.

(3) Skuiling.—Geskikte skuiling vir Merinoskape is absoluut noodsaaklik
om die skaap te beskerm teen ongunstige klimaatstoestande. Borne groei
goed op die graanplase en behoort dus in elke kamp aangeplant te word.
Die soort borne wat aanbeveel kan word, sal afhang van die grond. Infor-
masie hieromtrent kan verkry word van die Afdeling Bosbou, Pretoria.

(4) Water.—Veral gedurende die droe, warm somerweer van die
westelike Kaapprovinsie moet skape vrye toegang he tot skoon water.
Skape is meer gesteld op water as enige ander dier, en slegte water of gebrek
daaraan sal die kondisie van skape nadelig beInvloed. Maak dus voorsiening
vir skoon water in elke kamp.

(5) Skeerhuis-benodigdhede.—Op die graanplaas is daar gewoonlik baie
buitegeboue en genoeg ruimte vir skeer. Die bewerking van die skeersel
kan bale vergemaklik en doeltreffend gemaak word deur die gewenste
benodigdhede in die skeerplek aan te bring, veral die maak van sorteerbakke
Dit kan tydelik bale goedkoop gemaak word deur sifdraad vanaf die balke

Welding.
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van die dak te hang. Besonderhede oor skeerhuis-benodigdhede verskyn
op bladsy 271.

(6) Vernaamste Skaapsiektes en Parasiete.—Vir behandeling teen die
skaapluisvlieg, oorbosluis, skaapbrommer, neusvlieg, lewerslak, lintwurm,
haarwurm, bloutong, geilsiekte, en dikkop, sien afdeling oor Veesiektes.

Die skaapluisvlieg (ked) het bale toegeneem onder die kuddes in die
graanstreke. Dit kan die goeie naam van die wol in onguns bring by die
kopers en fabrieke.

Die skaapbrommer neem ook vinnig toe, en vereis die samewerking
van die boere om dit doeltreffend te bestry. Gebruik brommervangers
en verbrand alle karkasse.

Tipe Merinoram wat voordelige skape sal teel op graanplase in die westelike
Kaapprovinsie.

Lintwurms rig skade aan onder lammers en veral waar vetlammers vir
die uitvoermark geproduseer word.

(7) Lekke.—Uit 'n paar ontledings van die welding, blyk dat daar veral
gedurende die najaar gebrek aan proteIen en mineraalstowwe is. Die mine-
raalgebrek in weiding kan aangevul word deur aan skape die regte lek te gee.
Die samestelling van so'n lek sal afhang van die weiding, dog 'n lek wat
aanbeveel word, kan saamgestel word uit 10 lb. sout, 25 lb. beenmeel, 7
lb. landboukalk, en 2 tot 5 lb. swawel. As skape nie die lek wil neem nie,
kan dit smaaklik gemaak word deur die byvoeging van 'n paar pond beesstroop
of oliekoek. Skape moet vry toegang he tot so'n lek. Moenie te veel lek
op 'n slag gee nie, maar in klein hoeveelhede ten minste twee keer in die
week.
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(8) Voergewasse vir Skape.—Sien artikel oor „ Sappige voer vir die
winterreenstreek " in Boerdery in Suid-Afrika, van Oktober 1932.

Voergewasse wat die boer kan aanplant vir skape is die volgende :
Beeskool, mangelwortels, lusern, kafferwaatlemoene, gars, rog, hawer,
en weikool. Om die gebrek aan proteienvoeding aan te vul, moet proteIen-
ryke voergewasse vir skape gesaai word. Lusern is die waardevolste hiervan
wat op die graanplaas onder droe landboutoestande met sukses verbou kan
word. Lusern bring stikstof in die grond en verskaf weiding vir skape na
die eerste winterreens. Om die rede behoort elke graanboer, wat skape
aanhou, lusern as voergewas in sy wisselboustelsel in te sluit.

Ook beeskool is onmisbaar op die graanplaas want dit verskaf groenvoer
aan skape vanaf April–Mei, en groei goed op die graanplaas.

Weikool verskaf groen weiding vir skape gedurende die drod somer-
maande wanneer grasse en ander voer veselagtig en droog is.

a

DEURSNEE OP A-s

s'
VOORAANSIO

DR/ENOZ-1(76E STROOX

VOLLE MART

Fig. 1.—'n Vervoerbare sink- en hout-trog.

Die graanboer is soms verplig om weiding aan te vul deur aan skape
lusernhooi, hawerhooi, hawer, ens. te voer. Vir die doel is 'n geskikte

trog, krip of voerrak noodsaaklik.
Voertrog,	 Waar gerwe-voer beskikbaar is vir skape, kan dit gevoer
krip of
H oo i rak ke .	 word deur dit op 'n geskikte plek by die skape in die kamp

te strooi. Hulle sal dit goed optel. Skape moet egter geen
toegang tot 'n kafmied he nie, want die kaf kom in die wol en verminder
die waarde daarvan.

Die volgende soort trog, krip of hooirak kan aanbeveel word :-

(1) Vervoerbare sink- en hout-trog.—Die skaaptrog word van hout en sink-
plaat gemaak (Fig. 1). Twee end-stukke hout van 9" by 3", word twee voet
lank gesaag en die V-vorm stuk op sy gesit. Die gleuwe of openings vir die
2" by 3" aanlopers van 5 voet tot 9 voet lank word dan gesaag tot op 'n diepte
van 21, en aanlopers word dan ingepas in die gleuwe en aan die sye vasgespyker
'n Strook sinkplaat 16" breed, 5 tot 9 voet lank, word aan die V-
keep van elke end vasgespyker en dan die stukke bo-op die sinkplaat
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vasgesit. Hierdie trog kan maklik gedra word na die piekke waar skape ge-
voer word en dien ook om lek in te sit.

(2) Die Streepsak-krip.—Hierdie krip kan baie goedkoop gemaak word
op die graanplaas waar die boer altyd sakke het. Elke sak word langs die
twee synate losgesny en aan twee stukke No. 8 gladde-draad vasgewerk
om 'n krip van ongeveer 80 voet lank te vorm. Die drade word styf gespan
ongeveer 18" hoog en 15" van mekaar. Dit word aan paaltjies 2" by 1" elke 10
voet vasgemaak en ankers word by elke end van die krip gesit om die drade
styf te hou. As sakke los of stukkend gaan, moet dit herstel word. So'n
krip van 80 voet sal genoeg ruimte verskaf vir 80 skape. Die krip kan sterker
gemaak word deur eers sifdraad aan te sit en dit dan uit te voer met sak.

Fig. 2.—'n Verskuifbare voerrak vir Skape.

(3) 'n Afdak-hooirak.—Skape word soms in die skuur of onder afdak
gehou, waarin 'n geskikte hooirak aangebring is.

(4) Verskuifbare voer- en hooirak.—Dis 'n duurder hooirak om te maak
maar kom handig in, daar dit in die skuur, onder 'n afdak of buite in 'n
toeganklik bly vir skape. Dis veral 'n goeie rak vir die stoetboer en waar
ramme gevoer word. (Fig. 2.)

Besonderhede omtrent lamtyd, skeer, dip, ens., word in die Skaap -

kalender gegee.

Skaapkalender vir die Westelike Kaapprovinsie.

Januarie.—Ramme is nog onder ooie, wat op stoppelland en weikool
loop. Voer die ramme bedags lusernhooi en hawer en sit hulle snags onder
die ooie. Hou die lek aangevul.

Februarie.—Hou lek aangevul. Welding begin afneem, vul dus aan deur
skape te voer met mangelwortels, lusernhooi, hawerhooi en hawer.
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Maart.—Weiding is sleg. Sorg dat skape vrye toegang het tot lek en
vul welding aan. Kafferwaatlemoen is ook nou beskikbaar vir skape. Saai
stoelrog of gars vir welding as dit gereent het.

April.—Dieselfde as in Maart. Mikskeer skape en werk versigtig met
dragtige ooie. Voer beeskool en gebruik lusernweiding 14 dae vanaf die
eerste reens.

Mei.—Dis lamtyd, en ooie en lammers vereis spesiale aandag. Hou lek
aangevul en sorg vir ekstra voer. Rog of gars is ook nou beskikbaar. Merk
ooie wat slegte moers is. Sny en merk lammers voor hulle 'n maand oud is.
Saai beeskool en mangelwortels in saadbeddings. Voer al jou kafferwaat-
lemoene nou. Kikuyugrasweiding is nou bale smaaklik en rog is ook geskik
vir welding. Applikasies vir Skaapklasdemonstrasies en wolkursusse moet
nou in wees by die Prinsipaal van die Stellenbosch-Elsenburgse Landbou-
kollege, Stellenbsoch.

Junie.—Ondersoek lammers vir ingegroeide ooglede. Ooie lam nog.
Sorg dat welding en voer goed is. Doen aansoek vir die Kortkursus in Wol
op Elsenburg wat in Julie begin.

Julie.—Weiding is nou goed, dog sorg dat die ooie en lammers goeie
behandeling kry en hou lek aangevul. Saai lusern. Doseer teen lintwurms
en sorg dat alle ooie wat slegte moers is, gemerk is.

Augustus.—Weiding is goed. Saai hawer vir welding en plant uit mangel-
wortels en beeskool. Dit is ook nog tyd om lusern te saai. Klas skape en
as dit nodig is koop goedgeteelde ramme van die regte tipe. Plaas brommer-
vangers uit, en vul die lek aan. Woon kortkusrus in Skape en Graan op
Elsenburg by.

September.—Dis nou skeertyd en speentyd. Doseer teen haarwurms.
Saai weikool op braakland.

Oktober.—Indien nodig ent teen Bloutong 14 dae na skeer. Sorg dat
lammers in 'n goeie kondisie is, en waar vetlammers vir uitvoer geproduseer
word, moet reelings getref word vir twee besendings. Die eerste besending
sal al weg wees. Waar een besending gestuur word, moet lammers wat
nie goed is vir uitvoer nie, plaaslik bemark word.

November.—Dip teen skaapluisvlieg (ked) ses weke na skeertyd. Hou
die lekke en brommervangers aan die gang. Welding begin nou veselagtig
word, vul dit dus aan deur skape op hawer te sit. As weikool-weiding be-
skikbaar is, sit ooie daarop voor hulle by die ram kom. As die koringare
geswel is na die reens moet skape weggehou word van stoppellande wat
pas geoes is.

Desember.—Ooie is nou op stoppelland, hawer en weikool. Sit nou die
ramme onder hulle (2 tot 4 persent) en maak seker dat die ramme vrugbaar
is. Voer die ramme bedags en bring hulie snags by die ooie. Indien nodig
mikskeer die ooie voor hulle by die ram kom.

(P. J. J. van Rensburg, Veeteeltbeampte, Steilenbosch-Elsenburgse Landboukollege
van die Universiteit van Stellenbosch.)

Skaapboerdery in die Karo.
Die eerste noodsaaklike vereistes vir die deeglike bestuur van 'n skaap-

plaas is heinings waardeur geen ongedierte kan kom nie, onderverdeling
in kampe met water in elkeen, 'n skeerskuur, dipbak, voetbad waar die
verlammingsbosluis (Ixodes pilosus) voorkom, en goeie uitkeerkrale.
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Geskikte doseer- en uitkeerkrale in die buitekampe is 'n bykomend be-
hoefte om te voorkom dat die skape onnodig baie rondgejaag word. Die
stoetskaap-boer moet lusernlande onder vaste water he ten einde te
verseker dat die lammers van elke seisoen deeglik grootgemaak word.

Hoe meer kampe en suipplekke daar is, hoe beter ; die enigste be-
perkende faktor in beide gevalle is 'n te hoe kapitaalbelegging. Dis wel-
bekend dat skape beter aard in klein kuddes, terwyl die veld nie soveel uit-
getrap word nie met die gevoig dat die wol minder stof bevat.

Veldbestuur kan ook alleen toegepas word as die plaas goed opgedeel
is in kampe. Gedurende droogtes moet die skape versprei word oor die
plaas, dog nadat dit gereen het gedurende die groeiseisoen, moet hulle
gekonsentreer word. Op die manier word dele van die veld stelselmatig
gespaar.

Daar is min of geen voordeel verbonde aan die spaar van veld gedurende
droogtes. Die maksimum waarde van spaarkampe word alleen verkry
wanneer skape uit sekere kampe gehou word terwyl die veld vinnig en
opnuut groei. In steekgras- (Aristida angustata) streke moet die kampe
waar hierdie gras die meeste voorkom gedurende die periode deeglik
bewei word. Aangesien steekgras een van die grassoorte is wat die
vinnigste groei, sal oorbeweiding help om dit in 'n sekere mate te bestry,
en 'n slegter uitwerking daarop he as op die beter grassoorte en bossies
wat stadiger groei. Alle vee moet egter verwyder word uit kampe wat
so behandel word voordat die gras en bossies wat stadiger groei te veel
gestrem word. Geen vee moet gedurende daardie seisoen weer in hierdie
kampe kom voordat die beter grassoorte en bossies saadgeskiet het nie.
Verklaar word dat 'n herhaling van hierdie behandeling vir Brie opeen-
volgende jare baie sal help om die steekgras te verminder.

Onder normale omstandighede is daar maar min gevaar dat Karo-veld
vinniger sal groei as wat die skape dit kan afwei. As dit egter gebeur, kan
die veld afgewei word deur beeste, wat spesiaal vir die doel gekoop kan word.
Op die manier kan hulle vetgemaak en gewoonlik teen 'n goeie wins verkoop
word.

As Karo-veld, veral die wat grens aan grasveldstreke, vir 'n baie lang
tyd gespaar word, begin daar gras groei in die plek van die bossies. Dit is
nie in alle opsigte voordelig nie, want die bossies is 'n meer betroubare
voer. Veld wat te lank gespaar word, verloor ook sy smaaklikheid.

Behalwe die feit dat die vernietiging van die beter soorte bossies voor-
kom word deur die veld stelselmatig te spaar, help dit ook bale in die
bestryding van inwendige parasiete, wat nie sonder hul natuurlike draers
kan vermeerder nie. Verder moet vee altyd eers gedoseer word voordat
hulle op nuwe of spaarveld gesit word. Dit help om die veld wat reeds
gedeeltelik skoon is te beskerm teen verdere besmetting.

Lammers is bale meer vatbaar vir inwendige parasiete as uitgegroeide
skape, en al word 'n lam wat honger gely het of met wurms besmet is ook
hoe goed gevoer en behandel, die feit bly staan dat by nooit 'n uitgegroeide
skaap sal word nie. Om 'n minimum wurmbesmetting en goeie voer vir
die ooie en lammers te verseker, moet alle dragtige ooie afgeskei word
van die nie-dragtiges, en onmiddellik voordat hulle begin lam op skoon
spaarveld gesit word.

Een van die belangrikste vereistes in die behandeling van alle skape is
dat die diere, veral gedurende lamtyd, so min moontlik gehinder word.
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Om 'n groot oes gesonde lammers te verkry, moet die ooie in 'n goeie
groeiende kondisie wees wanneer die ramme by hulle gesit word ; gebruik
nooit minder as twee persent ramme nie ; in die geval van tweetand- en
ou ramme kan soveel as vier persent ramme gebruik word. Die Karo-
distrikte val in die somerreenvalstreek. Lammers wat in die herfs aankom
(April tot Mei) groei die beste, want dis die tyd van die jaar wanneer daar
altyd 'n moontlikheid bestaan vir volop weiding. Herfslammers het die
verdere voordeel dat hul aankom in 'n tyd van die jaar wanneer inwendige
parasiete nie so bale voorkom nie, sodat wanneer die lente aanbreek met
sy toenemende hoeveelheid parasiete, die lammers oud en sterk genoeg is
om in 'n groot mate bestand te wees teen parasietbesmetting.

Ramme is gereed en in goeie kondisie om die ooie te dek, wanneer die
kleur van die kaal kolle tussen die agterbene rooskleurig-pers is, en/of
wanneer die kleur om die oe rooskleurig is. Dis raadsaam om ramme wat
hierdie verkleuring nie toon nie, 'n kragvoerrantsoen bevattende goeie
hawersaad of hawerhooi en lusern te voer. Wanneer kragvoer gevoer
word, moet met 'n klein hoeveelheid begin word, se 4 lb. per dag, wat
geleidelik vermeerder word tot 1 lb. Dis beter om helfte van die hoeveel-
heid in die more te voer en die res in die aand.

Onder gunstige toestande word Merino-ooie gemiddeld elke 17 tot 18
dae bronstig. In die praktyk is egter gevind dat sulke gunstige toestande
maar selde verkry word, en om hierdie rede is dit raadsaam om di, ramme
vir 'n voile twee maande by die ooie te laat loop. As gevind word dat die
ooie die ramme nie te rnaklik vat nie, moet al die beskikbare ramme nie by
hulle gesit word nie, dog 'n aantal moet in reserwe gehou word om die
wat afval in kondisie, te vervang. Maer ramme wat sodoende van die ooie
verwyder word, moet dadelik weer gevoer word om in kondisie te kom.

Voordat die paarseisoen begin, moet die ooie goed gemikskeer word,
en die ramme moet minstens 'n maand voordat hulle by die ooie kom,
ondersoek word vir urine-brandplekke om die peesters, en terselfdertyd
moet alle nat en gevlekte wol verwyder word. Voordat hulle by die ooie
gesit word, moet hulle weer ondersoek word.

Moenie ramme gebruik wat pas geskeer is of bale lang wol het nie ;
eersgenoemde kry koud en is derhalwe nie geneig om te werk nie, terwyl
laasgenoemde te you moeg word. Die beste resultate word verkry van
ramme met wol van nie minder as twee maande en nie meer as ses maande
se groei nie. Ooie moenie geskeer word onmiddellik voor, of onmiddellik
nadat hulle gelam het nie ; in eersgenoemde geval sal die rowwe behandeling
en skeer miskien as gevolg he dat die lam voor die tyd afkom, en in laas-
genoemde geval sowel as eersgenoemde geval, sal die ooie te koud kry en
heel moontlik te min melk vir die lammers he.

Die beste ouderdom waarop lammers gesny en hul sterte afgesny
moet word, is wanneer hulle ongeveer veertien dae oud is. Die praktyk

Lammers. 
wat aanbeveel word en as gevolg waarvan onnodige hantering
voorkom sal word, is om te wag totdat die oudste lammers 'n

maand oud is, en dan alma! reg te maak wat sterk genoeg is om in die krale
gejaag te word ; die res word behandel na 'n tussenpose van 3 tot 4 weke.

Die lammers moenie te warm wees van die rondjaery wanneer hulle
behandel word nie. Om hierdie moeilikheid uit te skakel, moet die werk
vroeg in die more gedoen word, en by voorkeur in die kamp waarin hulle
loop ; dit verminder die afstande wat hulle aangejaag moet word voor,
sowel as na die behandeling.
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As die seisoen gunstig is, moet die lammers op 'n ouderdom van 2
maande vir die eerste keer gedoseer word ; gedurende droe seisoene kan
bietjie !anger daarmee gewag word.

Speentyd is een van die mees kritieke tydperke in die lewe van die
skaap, en alle moontlike pogings moet aangewend word om te sorg dat die

Speen van	
lammers nie gebrek ly nie, want dis noodsaaklik dat hulle moet

Lammers. aanhou groei ; as hulle as lammers eers eenmaal 'n terugslag
gekry het, herstel hulle nooit weer heeltemal nie. Hulle

moet vir 'n paar dae saam met hul moers in die beste kampe wat beskikbaar
is, geplaas word, sodat hulle gewoon kan rack aan hul nuwe omgewing voor-
dat die ooie weggeneem word, ten einde die nadele van treur oor die ooie
te verminder. Die ooie moenie in 'n aangrensende kamp loop nie, dog
sover weg wees dat hulle nie die lammers kan hoor bier nie. Lammers is
bale dom en word maklik bang, en is geneig om saam te dring in 'n hoek
van die kamp of langs die heining, veral as daar skape in die aangrensende
kamp is. 'n Paar ou ooie moet saam met die lammers loop ; die ou ooie
het 'n kalmerende uitwerking op hulle, en lei hulle uit om te wei en na die
water. Dit help om die lammers in goeie kondisie te hou en behoort die
oogmerk van elke goeie skaapboer te wees. In 'n gunstige seisoen sal dit
miskien nodig wees om die ooie uit te melk.

As die lammers ses maande oud is, kan hulle geskeer word, of hulle kan
loop totdat hulle 'n jaar oud is. Dis egter beste om die lammers te skeer ;

Skeer. 
dit sal nog soveel beter wees as die skape opreggeteel is, want
as hulle moet loop totdat hulle 'n jaar oud is, moet hulle te

veel wol dra, 'n omstandigheid wat hulle bes moontlik in hul groei sal
strem.

Lelike skeerwonde moet skoongemaak word met 'n goeie ontsmettings-
middel coos enigeen van die karboldipstowwe. Moet nooit 'n arseendip-
stof of teer toedien nie ; arseendipstof verhinder nie alleen die genesing
van die snye nie, maar kan ook arseenvergiftiging as gevolg he ; die teer
bly in die wol tot die volgende skeertyd, en kan nie met die wasproses ver-
wyder word nie.

As 'n arseendipstof gebruik word, is dit uiters noodsaaklik om die
lammers te laat loop totdat alle skeerwonde gesond is ; dit neem gewoonlik

Dip. 
veertien dae. Dit word egter nie aanbeveel dat skape altyd
so you nadat hulle geskeer is, gedip moet word nie, want om

voile voordeel uit die dip te verkry, moet die skape wol van een tot twee
maande se groei he. Die voorbehoedmaatreels wat deur die fabrikante aan-
beveel word, moet alle aandag geniet, afgesien van watter tipe dipstof gebruik
word ; moenie nalaat om elke jaar die voorbehoedmaatreels te lees nie,
want daar is gevalle bekend waar fabrikante die sterkte van hul dipstof
verander het.

Lekke moet in trogge verskaf word, en in elke kamp moet daar 'n sout-
lek wees sodat skape altyd vrye toegang tot die lekke het. Die lek wat
aanbeveel word, word gegee in die „ Skaapkalender vir die Karo "
hieronder.

Skaapkalender vir die Karo.

Vir Karotoestande kan onderstaande voorskrifte gevolg word gedurende
die gemelde maande :—

Januarie.—Ramme wat in Oktober en November by die ooie gesit
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is, kan nou weggeneem word. Alle skape moet elke maand dwarsdeur
die jaar gedoseer word met goewermentshaarwurmmiddel, verkrygbaar
van die Direkteur van Veeartsenydiens, Onderstepoort. Die volgende is
'n goeie lek om op alle tye te gee : 24 lb. beenmeel, 10 lb. sout, 10 lb. grof-
gekerfde tabak (verkrygbaar teen ongeveer 3d. per lb.), 2 lb. swawel en
4 ons blou-vitrioel (ystersulfaat). As daar domsiekte onder die skape is,
moet die beenmeel tot 40 lb. of oor vermeerder word, of elke skaap moet 'n
desertlepel gelykvol beenmeel ten minste tweemaal per week kry as hulle
nie van die lek wil neem nie. As daar geilsiekte heers, moet die swawel
vermeerder word tot 3 of 4 lb., of elke skaap moet 'n teelepel gelykvol ten
minste tweemaal per week kry.

As lintwurms onder die skape opgemerk word, moet die volgende
mengsel gebruik word : blouvitrioel, 1 ons, tabakdip (met 'n nikotien-
gehalte van 40 persent) 1 ons, en drie pint water. Dosisse vir lammers :
1 tot 3 maande oud, z ons. ; 3 tot 6 maande oud, a ons ; 6 tot 12 maande
oud, 1 ons ; ouer as 12 maande, 1+ ons. Neem die lammers in die aand weg
van hul moers af, en doseer hulle die volgende oggend ; hou hulle vir nog
twee uur weg van die ooie af.

As die skape met brommers gepla is, is dit raadsaam om al die ooie te
mikskeer as dit nie reeds gedoen is nie. Besluit hierdie maand watter kamp
gespaar moet word vir die ooie om in te lam. Lammers wat in Augustus en
September aangekom het, kan gespeen word en indien moontlik in 'n spaar-
kamp gesit word waar daar vir ten minste ses maande geen skape in geloop
het nie, om te verseker dat hulle so min moontlik blootgestel word aan
wurmbesmetting gedurende die tyd wanneer hulle die vatbaarste is vir die
nadelige gevolge daarvan, naamlik die eerste twaalf maande.

Ondersoek skape vir oorbosluise, en as hulle aanwesig is, behandel
hulle maandeliks met die volgende mengsel totdat hulle uitgegroei is : 1
deel terpentyn, 2 dele Stockholmteer en 2 dele roulynolie.

Februarie.—In hierdie maand moet daar nie ramme by die ooie kom nie,
omdat die weer in Ju!iemaand so koud is dat al die lammers wat dan aankom
van koue kan doodgaan. Lammers wat in September aangekom het, moet
gespeen word. Sien Januarie-aantekenings vir dosering, ens.

Saai Kaapse sesrygars of Egiptiese rooikoring om vroeg in die winter
weiding vir ooie en lammers te verskaf, en Deense Winter- of stoelrog vir
weiding in die middel van die winter.

Maart.—'n Slegte maand vir brommers. Alle skape wat nie reeds
gemikskeer is nie, moet nou behandel word. Alle grootuierooie moet
gemikskeer en in 'n spaarkamp gejaag word om te lam.

Sien Januarie-aantekenings vir dosering, ens.

Saai Egiptiese rooikoring en stoelrog om weiding te verskaf nadat die
wat in Februarie gesaai is, afgevreet is. Om wisseiweiding gedurende die
winter te verskaf mag dit nodig wees om elke veertien dae te saai.

April.—Let goed op vir die verlarnmingsbosluis (Ixodes pilosus) en as
die eerste tekens daarvan gewaar word, moet al die skape deur 'n voetbad
gejaag word wat bestaan uit 2 lb. natriumarseniet op 100 gallon water.

Sit ramme by al die droe en oorgeslaande ooie sodat hulle in die lente
kan lam. Sny die sterte van die lammers af en kastreer hulle wanneer die
oudstes 'n maand oud is.

Sien Januarie-aantekenings vir dosering, ens.

Saai Algierse hawer vir lenteweiding.
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Mei.—Dieselfde as vir April.

Sien Januarie-aantekenings vir dosering, ens.

Junie.—Ramme wat by die ooie gesit is sodat hulle in die lente kan lam,
moet nou weggeneem word. Sny die sterte van alle lammers af en kastreer
hulle as dit nie reeds gedoen is nie.

Sien Januarie-aantekenings vir dosering, ens.

Julie.—Klas al die ooie, en sonder die wat uitgesit is af.

Lammers wat in Maart aangekom het, moet gedurende die maand gespeen
behandel word soos vir Januarie.

Augustus.—Vroee skeer begin hierdie maand in die warmer streke,
omdat dit waarskynlik nie so 'n gevaarlike maand is soos September nie.
Soms vrek bale skape met skeertyd omdat die snyplekke met sponssiekte-
kieme en ander gevaarlike organismes besmet raak. Raadpleeg onmiddellik
die veearts van die distrik as daar skape vrek. Alle skeerwonde moet ge-
durende die skeertyd ontsmet word.

Maart- en April-lammers moet gespeen en op spaarveld gesit word saam
met 'n paar ou ooie om hulle bedaard te hou. Dis veral belangrik dat ooie
wat hierdie en die volgende maand moet lam 'n ekstra voorraad beenmeel
in die soutlek moet kry. As daar domsiekte onder die skape voorkom,
moet al die dragtige ooie driemaal per week 1 teelepelvol beenmeel kry
as hulle nie die lek wil neem nie.

September.—'n Baie wisselvallige maand en gewoonlik beskou as 'n
gevaarlike maand om in te skeer. Neem voorbehoedmaatreels teen dom-
siekte. Sien Januarie-aantekenings vir dosering, ens.

Oktober.—Al die skape, asook die lammers, moet nou geskeer word-
Die skape wat gedurende die vorige twee maande geskeer is, moet nou alma!
gedip word vir skaapluise as dit nie alreeds gedoen is nie. Die beste resultate
word verkry wanneer die skape van 4 tot 6 weke se wol op hulle het. As
'n arseendipstof gebruik word, moet mens minstens veertien dae wag nadat
die skape geskeer is voordat hulle gedip word. Die ramme kan tien dae
nadat die ooie gedip is, by hulle gesit word, maar dis raadsaam om die skape
eers vir inwendige parasiete te doseer. Let goed op vir brommers. Sien
aantekenings vir Januarie, ens.

November.—Algemene werksaamhede soos vir Oktober. Hou die ramme
noukeurig dop vir brommers. Neem enige ramme wat agteruitgegaan
het in kondisie van die ooie af weg en sit ander in hul plek. Ondersoek
die skape gereeld vir bosluise. Sien aantekenings vir Januarie, ens.

Desember.—Dieselfde as vir Oktober en November. Ramme wat in
Oktober by die ooie gesit is, kan nou weggeneem word. Besluit watter
kampe gespaar moet word vir lamtyd as die ramme in Oktober by die ooie
was. Sien aantekenings vir Januarie, ens.

(E. N. S. Warren, Senior Skaap- en Wolbeampte, Landbouskool, Grootfontein, M!d-
delburg, K.P.)

Merinoskape in Transvaal.
Noodsaaklike vereistes vir suksesvolle skaapboerdery is die verskaffing

van geskikte uitrusting ten einde die algemene behandeling van Merino-
skape te vergemaklik.
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'n Skaapplaas behoort 'n heining al op die grens van die plaas te he,
en verder opgedeel te wees in geskikte kampe.

Drie of vier klein kampies kan dikwels so gemaak word dat hul water-
voorraad van een windpomp of kom. (Sien Fig. 1.)

Inwendige parasiete is deur die hele Transvaal, en veral in die grasveld-
streke, die ernstigste moeilikheid, en tensy die nodige aandag aan drinkwater
gegee word sodat slegs gesonde water verskaf word, sal wurmbesmetting
outomaties volg, en die welsyn van die kudde ernstig benadeel word.

Op sommige place, veral op die hoe:veld, is daar geen natuurlike skuiling
nie. Hierdie moeilikheid kan oorkom word deur die aanplant van borne,
wat nie alleen skuiling sal verskaf nie, maar ook die plaas sal verfraai.

Fig. 1.—Een Windpomp verskaf Water vir Brie klein Kampies.

Skaapkrale en Skure.

Uitrusting wat ook nog noodsaaklik is, is geskikte skaapkrale met 'n
gang, waarin skape maklik gehanteer kan word. Met 'n gang kan verskillende
tipes diere maklik vanmekaar geskei word deur net 'n klein hekkie aan die
ingang heen en weer te swaai, terwyl die skape net so maklik en met bale
min moeite in so'n gang teen inwendige parasiete gedoseer kan word.
In Fig. 2 word 'n plan gegee hoe om 'n eenvoudige dog doeltreffende
skaapkraal te bou.

'n Klein sinkskuur, opgedeel in twee of vier seksies, dien as 'n uitstekende
skuiling en voerpakhuis vir twee of meer groepe diere. In Transvaal word
jaarliks groot somme geld gespandeer op die aankoop van ramme, en nadat
die paartyd verby is, lyk dit of die boere nie weet waar hulle die ramme
tot die volgende seisoen, twaalf maande later, kan hou nie. Ontoereikende
voorsiening in hierdie opsig is dikwels oorsaak van ernstige verliese vir die
boer. So'n klein skuur sal ook heeltemal geskik wees om die ramme
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Fig. 2. Plan van Skaapkrale.

in te hou, terwyl so'n skuiling ook noodsaaklik is om enkele skape uit die
kudde van tyd tot tyd daarin te hou wanneer hulle weens siekte of besering
spesiale behandeling moet kry.

'n Groter skuur om in te skeer en waarin die skeersel geklasseer kan
word, is 'n uiters waardevolle gebou op 'n skaapplaas. Waar boere net met
'n klein aantal skape werk, is die boukoste van 'n skuur wat net een keer
per jaar gebruik word, nie geregverdig nie. Skure kan ook vir ander doel-
eindes gebruik word ; die gebou kan gebruik word vir die opberging van
graan, plaasgereedskap, ens., en sal dan die kapitaalbelegging ten voile
regverdig.

Fig. 3.—'n Groot skuur.
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Voetbad vir die Bestryding van Bosluise.

In Noord- en Wes-Transvaal gee bosluise die skaapboer heelwat moeite.
'n Voetbad van konkreet sal baie help om aanvalle van hierdie plaag of te
weer. Die dipoplossing daarin moet so diep wees dat dit tot by die dye
van die skape kom, en die diere word met kort tussenpose deur hierdie
voetbad gejaag.

Nog 'n plaag wat blykbaar al hoe erger word, is brommers, en stappe
moet gedoen word om hierdie plaag te bestry. Lokvalle en ander middels
vir die uitroeiing van brommers moet gebruik word. Die gevaar van be-
smetting kan grotendeels afgeweer word deur die skape deeglik te mikskeer,
terwyl by ramme en hamels die penis skoongeskeer moet word.

Nog 'n noodsaaklike deel van die uitrusting is 'n voertrog en hooirak.
'n Hooirak verminder die vermorsing van hooi tot 'n minimum, terwyl 'n
graanrantsoen vir besuinigingsdoeleindes in geskikte trogge gevoer moet
word.

Fig. 4.—'n Hooirak.

Algemene Behandeling van Skape.

'n Uiters belangrike faktor wat met die algemene behandeling in aan-
merking geneem moet word, is die drakrag van die plaas. 'n Algemene
gebruik wat veels te dikwels gevolg word, is om te veel vee op die plaas
aan te hou ; die onvermydelike uitwerking daarvan is dat die kudde in sy
geheel daaronder ly, en dit bring 'n swak kondisie en 'n hoe sterftesyfer
onder die diere mee.

Gedurende volop tye word maar alte dikwels foutiewe berekenings
in verband met die drakrag van die plaas gemaak, terwyl geen aandag gegee
word aan die seisoen van skaarste wat noodwendig moet volg nie. Die
sterkte van 'n ketting word bepaal volgens die sterkte van sy swakste skakel,
en op dieselfde manier rnoet die ongunstige seisoene die basis wees waarop
bereken word hoeveel vee die plaas gedurende die jaar moet onderhou.

Net soos die produksievermoe van ons plase beperk is so is die produksie-
vermoe van ons diere ook beperk. Die volgende belangrike faktor wat
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dus in oorweging geneem moet word, is om te boer met 'n tipe dier wat
geteel moet word om goed te aard in die omgewing.

As die goeie seisoene saam met die ongunstiges geneem word, veral
die uiters onseker toestande wat in Transvaal heers, nie alleen ten opsigte
van reenval en klimaat nie, maar ook ten opsigte van inwendige rowel as
uitwendige parasiete en bo alles die opvallende tekort aan kalsiumfosfaat
in die grond, word die tipe-faktor selfs van nog groter gelang as 'n punt
waaraan ernstige aandag gegee moet word.

Konstitusie moet ongetwyfeld beskou word as die grondslag van sukses
met skaapboerdery in Transvaal, en as, soos natuur!ik veronderstel word,
Merinoskape gebruik word vir die produksie van wol van betalende kwaliteit,
word dit selfs nog belangriker om te besef hoe nodig dit is om hierdie produk
onder ongunstige weiveld- en klimaatstoestande in Transvaal op 'n hegte
skaapgrondslag te produseer.

Sodra skape as gevolg van ondervoeding kans kry om swak te word,
'n toestand wat vanself ontstaan deur die felt dat daar te veel vee op die
plaas aangehou word, of die dier te veel wol moet dra, word daar 'n geleent-
heid geskep vir besmetting met inwendige parasiete, en hierdie ondervoede
skape is bale aantreklike draers vir sulke parasiete.

As 'n skaap fisies verswak, word parasietbesmetting bevorder. Para-
siete laat buikloop by die skape ontstaan, en die slegruikende mis wat afge-
skei word, lok die brommers aan wat hul larwes uitwendig op die deurweekte
wol le, wat slegs help om die ongelukkige besmette skaap gouer te laat vrek.
Dis op hierdie manier wat duisende skape jaarliks in Transvaal omkom.

'n Geskikte Lek.

Weens die tekort aan kalsiumfosfaat in die grond, is die skape, en veral
jong diere, nie in staat om voldoende materiaal vir opbouing van hul karkasse
en weefsels te kry nie, en tensy hierdie materiaal waaraan 'n tekort bestaan
in die vorm van 'n lek wat fosfaat bevat, soos beenmeel, aan hulle verskaf
word, sal dit vir die diere onmoontlik wees om siekte op 'n natuurlike
wyse te bestry.

'n Geskikte lek, bestaande uit twee dele beenmeel, twee dele tabak
en een deel sout (volgens volume) het geblyk uitstekend te wees daar dit
genoeg van die nodige mineraalstowwe verskaf. Deur die diere vrye toe-
gang het tot so'n lek, word hulle baie gehelp om hulseif bestand te maak
teen enige siekte of parasiete wat hulle aanval. Die tabakstof in die lek,
help om besmetting van dag tot dag of te weer.

Ten einde die dodelike inwendige parasiete met sukses te bestry, moet
alle skape, behalwe bogenoemde behandelings, nog gereeld elke drie weke
dwarsdeur die jaar met goewerments-haarwurmmiddel gedoseer word.
Gevind is dat dit onnodig is om die skape voor dosering te laat hongerly,
en as die behandeling gereeld gegee word, kan die skape om drie-uur die
middag in die krale gejaag word en om 3.30 n.m. gedoseer word, en in die
krale staan tot die volgende more wanneer hulle na die weiveld en water
geneem kan word soos gewoonlik. Hierdie metode het Been nadelige
uitwerking op die skape nie.

Die groot moeilikheid met meeste skaapboere is dat die skape nie be-
handel word voordat hulle alle kentekens van besmetting met inwendige
parasiete toon nie. Onthou moet word dat as 'n dier eenmaal eers besmet
is, dit feitlik onmoontlik is om hom heeltemal gesond te maak. Gedurende
die somer, wat weens die hoe reenval die tydperk is wanneer skape die ergste
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besmet raak, moet jong skape nie alleen gereeld gedoseer word nie maar
ook van tyd tot tyd 'n lawement ontvang.

Ten slotte moet melding gemaak word van die noodsaaklikheid om die
skape in die kudde te klasseer net voordat hulle geskeer word. Alle onge-
wenste skape moet uitgeskakel en van die hand gesit word. Die algemene
gewoonte om ongewenste skape maar aan te hou, kom te dikwels voor, en
dit is nadelig vir die welsyn van die wat meer lonend is. Hierdie praktyk
is die oorsaak van die buitengewoon hoe, jaarlikse sterftesyfer onder ons
kuddes, en is een van die grootste struikelblokke in die vooruitgang van die
Merino-skaapbedryf in Transvaal.

Skaapkalender vir Transvaalse Toestande.

Januarie.—Gewoonlik is dit een van die gunstigste maande vir wurm-
besmetting, en dus moet at die skape gereeld drieweekliks bale noukeurig
gedoseer word. Jongskape, moet sodra hulle begin lakseer, met 'n lawement
behandel word. Let op vir bosluise. Sny die kloue van ramme en ooie
terug. Saai wintergewasse.

Februarie.—Saai nog wintergewasse. As die seisoen nat is, word die
skape liefs op goed-gedreineerde kampe gehou. Let op vir bosluise. Doseer
teen wurms.

Maart.—Dragtige ooie moet so gou moontlik van die kudde verwyder
word. Hou aan met doseer. Mikskeer at die skape en werk bale versigtig
met dragtige ooie, en doseer hulle liefs nie hierdie maand nie.

April.—Ooie begin nou lam. Dis nou die tyd om wakker te wees en
'n wakende oog te hou oor die kudde. As daar dun lammers is moet hulle
versorg word.

Mei.—Verwyder die sterk lammers en hul moers na 'n aparte kamp.
Merk en kastreer die lammers, en sny hul sterte af, wanneer 'n week oud.
Hou aan met toediening van haarwurmmiddel.

funie.--Lammers met moers moet voorsien wees van sappige weiding ;
en sorg vir skuiling teen koue.

Julie.—Ooie en lammers moet aanhoudend gevoer word op groenigheid,
en waar moontlik toegang he tot kafferboontjies of ander geskikte hooi.

Augustus.—'n Baie moeilike maand, en gewoonlik 'n groot skaarsheid
aan voeding. Sorg dat skape nie agteruit gaan in kondisie nie. Indien nodig,
voer pitvoer. Speen Aprillammers.

September.—Wees bate presies met dosering. Inwendige parasiete
begin nou aktief word. Verskaf 'n lek van beenmeel, sout en tabak. Die
res van die lammers word gespeen. Spuit al die skape teen bloutong.

Klas die skape en doen weg met onwenslike en oortollige skape. Maak
die nodige voorsorg vir die uitroeiing van skaapbrommers gedurende somer-
maande.

Voeg 5 persent swawel by die lek as 'n voorbehoedmiddel teen geil-
siekte, en indien verder nodig, doseer skape met 'n teelepel blomswawel
elk.

Oktober.—Skeer al die skape, lammers sowel as groot skape, en kry die
hele kudde egalig vir die volgende jaar se skeer. Verkoop afgekeurde skape
so gou moontlik en maak ruimte vir die April-Mei se ooitjies wat nou sterk
begin te vreet. Dip at die skape teen besmetting van die skaapluisvlieg
(keds).
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November.—Paring vind nou plaas, en dit is noodsaaklik dat die ramme
sowel as ooie in goeie kondisie moet wees om goeie resultate te lewer.

Desember.—Paring gaan nog voort tot die 14de. Dit is wenslik om ge-
durende paring die ramme met mieliegruis te voer, as dit baie warm is moet
die ramme gedurende die dag onder koelte gebring word en in die nag kan
hulle dan weer by die kudde kom. Let op vir bosluise. Saai kafferboontjies
vir winterhooi.

N.B.—Vanaf Januarie tot Desember moet alle skape, behalwe dragtige
ooie in Maart, gereeld elke drie weke gedoseer word teen inwendige para-
siete. 'n Lek, saamgestel uit beenmeel, sout en tabak, moet gedurig beskik-
baar wees in behoorlike trogge wat beskut is teen wind en weer.

(A. J. Pepler, Lektor in Skape en Wol, en F. E. Hoffman, Skaap- en Wolbeampte, Land-
bouskool, Potchefstroom.)

Skaapboerdery in die Oranje-Vrystaat.
Die twee vernaamste vertakkinge van boerdery in die Oranje-Vrystaat

is skaap- en gemengde boerdery.

In streke waar skape die vernaamste boerderyvertakking uitmaak,
is hul bestuur beter bekend en word dit beter toegepas, maar op plekke
waar skaap- en beesboerdery en landbou saam beoefen word, is die teen-
oorgestelde dikwels die geval, en ten spyte van wanbestuur word nogtans
goeie resultate verwag. Die mening is uitgespreek dat die Oranje-Vrystaat
nie besonder geskik is vir skaapboerdery nie, en dat die wol gevolglik vol
stof, swak en dun van vesel is omdat die winters in daardie streek te straf
is. Skrywer kan met hierdie mening nie akkoord gaan nie, maar is geneig
om mislukkings toe te skryf aan onverskillige bestuur en gebrek aan voor-
siening vir die winter, soon byvoorbeeld spaarkampe of groenvoer.

Die sukses van skaapboerdery hang af van (1) die mate van belangstelling
van die teler in sy diere, (2) voorsiening vir voer vir die diere, (3) jaarlikse
klassering van die diere, en (4) die gebruik van geskikte ramme.

Hierdie grondslag is noodsaaklik vir die sukses van skaapboerdery,
en boere wat nie bereid is om die nodige voorsiening te maak nie, behoort
dit nie te onderneem nie. Skape kan nie verwag word om jaar na jaar op
onvoldoende weiding of op oorbeweide veld te bestaan nie.

Verskillende toestande heers in verskillende streke en gewasse vir
groenvoer gedurende die wintermaande kan nie orals ewe maklik gekweek
word nie, maar met behoorlike veldbestuur en 'n bietjie voorsorg vir die
winter, kan ontsaglik veel gedoen word om die vee gedurende genoemde
tydperk van skaarste in goeie kondisie te hou.

Geen bepaalde stelsel van veldbestuur kan aanbeveel word nie, omdat
die veld in die Oranje-Vrystaat afwissel van Karo- tot uitsluitlik grasveld.

veldbestuur. Aangesien die jaarlikse reenval oor meer as die helfte van
hierdie provinsie taamlik laag is, bestaan daar baie min kans

om natuurlike veldweiding deur aangeplante weiding te vervang, en die
skaapboer word derhalwe aangeraai om horn toe te le op die verbetering
van sy natuurlike veld, wat die meer ekonomiese bron van voedsel is.

Natuurlike veld kan verbeter word deur stelselmatig kampe te maak
en dit oordeelkundig te laat bewei, maar dit hang natuurlik bale af van
die aard van die veld en die bepaalde grassoort wat die meeste voorkom.
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So by voorbeeld kan die boer wat voiop steekgrasveld het, nie dieselfde
weidingstelsel toepas as die boer wat baie rooigrasveld het nie. (Sien ook
artikels oor hierdie onderwerp in Afdeiing 3.)

(a) Onder Besproeiing.—Op plekke met geskikte grond, moet liefs
iusern as 'n hooigewas gekweek word.

Voergewasse
Vir hooi moet lusern tussen September en Maart gesny

vir Skape.	 word ; vir welding is lusern die beste geskik gedurende die
tydperk April tot Augustus.

Sodra lusernweiding skaars word, moet lusernhooi en graan gegee word.

(b) Droelande.—In streke met 'n reenval van meer as 23 duim word
gewoonlik koring gekweek. Dit word aanbeveel dat 'n gedeelte hiervan
in Maart en April gesaai word, sodat dit gedurende die winter bewei kan
word, en dan later kan saadskiet.

Die soorte Rooi Egiptiese, Celliers, Rooi Turkse, ens., word vir hierdie
doel aanbeveel.

Vereistes op 'n Skaapplaas.

Op 'n skaapplaas is die volgende noodsaakiik vir sukses  :-

(1) 'n belangstellende persoon aan die roer van sake ;

(2) voorsiening vir die winter en somer ;

(3) goed omheinde kampe, met water en koelte in elkeen ;

(4) skaaplekke ;

(5) uitkeer- en doseerkrale, en 'n dipbak ;

(6) behoorlike skeerhokke ;

(7) brommervalle.

Dis 'n algemene klagte in die Oranje-Vrystaat dat skape daar nie goed
aard nie weens inwendige parasiete. Aangesien ons met hierdie parasiete

te kampe het, is daar maar net een uitweg uit die moeilik-
Inwendige	 held, en dit is deur gereeld te doseer en nie te wag totdat
Parasiete.

die skape in 'n vermaerde toestand is nie. Deur gereeld
medisyne in te gee kan hierdie parasiete tot 'n minimum beperk word.
Vir die verskillende middels moet aansoek gedoen word by die Afdeling
Veeartsenydiens, Onderstepoort, Pretoria (Sien ook Afdeiing 4.)

Die boer moet self, met inagneming van die toestand van sy streek
en na aanieiding van die volgende punte, besluit watter tyd van die jaar

Lamtyd. 
die beste sal weer om die ooie te laat lam. (1) wanneer
groenvoer beskikbaar is, (2) die tyd wat hy anders min te

doen het op die plaas, sodat hy al sy aandag aan die lammerskape kan wy ;
(3) wanneer inwendige en uitwendige parasiete voorkom ; (4) die brom-
merplaag ; (5) die beste tyd om te skeer ; (6) die lengte van die wol wanneer
die ooie moet lam ; (7) weerstoestande (nat weer, 'n warm seisoen of koue
dae) ; (8) die beste tyd vir inspuiting teen bloutong ; (9) die lengte van
wol wanneer die ramme by die ooie gesit word ; (10) die beste tyd om die
lammers te kastreer ; (11) die beste tyd om die jong lammers te skeer.

Die versorging van die lam en ooi begin nog voor die lam aangekom het ;
dragtige ooie moet alle moontlike versorging ontvang vanaf die tyd dat
hulle gedek word. Na die dekseisoen moet die ooie in 'n kamp afgesonder
word, en nie met hamels ens., saamloop nie. Onthou dat die ooie die aan-
telers en produseerders van die beginkudde is, en dat die behandeling wat
hulle ontvang in die gesondheid en lewenskragtigheid van die volgende
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geslag sal uitkom. As die ooie onnodig rondgeja word, nie genoeg kos en
water kry nie en geen behoorlike versorging ten opsigte van brommers,
inwendige en uitwendige parasiete ontvang nie, sal die lam reeds voor sy
geboorte daaronder ly. Die ooi moet behoorlik versorg word, anders
sal haar kondisie noodwendig swak wees wanneer sy moet lam, en 'n swak
ooi sal nie haar lam so deeglik kan voed nie. Die moer se melk is nood-
saaklik ; 'n gebrek hieraan sal die groei van die lam belemmer. Dragtige
ooie moet baie rus en volop voedsame kos kry. Sowat drie weke voor
lamtyd moet die ooie op die beste veld of, indien moontlik, op groenweiding
gesit word.

Lamtyd is die skaapboer se besigste tyd. Hy moet die lammerooie
minsteris tweekeer per dag besoek. Baie ooie en lammers vrek gedurende
hierdie tydperk deurdat hulle nie die nodige aandag ontvang nie, d.w.s.
deurdat 'n ooi swaar lam, of verkeerd le terwyl sy lam of nadat sy klaar
gelam het. Die lam self kan nie te veel versorg word nie. Swak lammers
moet in die begin gehelp word om te suip. Jong lammers verloor dikwels
hul moers, wat sonder versuim gevind moet word, anders kan dit gebeur
dat hulle later hul lammers nie wil neem nie.

Ook is dit raadsaam om ooie met dag- of tweedae-oud-lammers in 'n
aangrensende kamp of land of te sonder, sodat die ooie wat nog moet lam
alleen kan loop.

Die ooie met lammers sal meer rustig wei as hulle nie versteur word
deur die ooie wat nog moet lam nie, en daar bestaan minder moontlikheid
dat die lammers hul moers sal verloor deur agter ooie aan te loop.

Die tipe van skaap waarna gestrewe moet word, is 'n groot en sterk
skaap met 'n ronde, diep lyf en 'n sterk gestel en wat in digte, medium wol
van goeie kwaliteit met 'n stapellengte van 3 tot 3+ duim dra. Die ideaal
kan alleen bereik word as die enkeling in die kudde en die wolopbrings
bestudeer word. Deur elke jaar die long ooie sorgvuldig te klasseer en
geskikte ramme te gebruik om die goeie punte voort te teel en die foute
te verbeter, kan die regte tipe van skaap geteel word.

Skaapkalender vir die Oranje-Vrystaat.

Januarie.—Gedurende hierdie maand kom haarwurms voor, en die boer
sal sy skape hiervoor, sowel as vir geilsiekte moet doseer. Om inwendige
parasiete te bestry, word goewermentshaarwurmmiddel aanbeveel ; vir
geilsiekte moet 'n teelepelvol (afgestroop) swawel twee keer per week
ingegee word. Skape hoef nie voor of na dosering met swawel uitgehonger
te word nie. 'n Lek waarvan enigeen van die volgende twee geskik is,
moet dwarsdeur die jaar beskikbaar wees : —

(1) 2 dele tabak, 1 deel sout, en 2-3 dele beenmeel. Hierdie hoeveel-
hede word geneem per inhoudsmaat en nie per gewig nie.

(2) 24 lb. beenmeel, 10 lb. sout, 10 lb. tabak, 2 lb. swawel, en 4 ons
ystersulfaat.

Aangesien brommers lastig sal wees, moet alle skape gedurende die
somermaande dopgehou word, en ook moet gesorg word dat die brommer-
valle in orde is.

As die skape nog nie ingespuit is teen bloutong nie, moet dit nou gedoen
word.

Februarie.—Hou aan te doseer, en saai rog, hawer en koring vir groen-
voer vir ooie en lammers gedurende die winter.
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Boere wat nog nie teen bloutong ingespuit het nie, kan verwag dat
hierdie siekte onder hul skape sal uitbreek.

Maart.—Hou aan om te doseer teen haarwurms. Mikskeer ooie wat
moet lam. Keer alle grootuier-ooie uit en hou hulle eenkant. Boere wat
nog nie teen bloutong ingespuit het nie, kan verwag dat die aanval bale
ernstig sal wees.

Saai Rooi Egiptiese koring, stoelrog en Wit Winterdun-hawer onder
besproeiing. Saai lusern, maar moenie dit nog dieselfde seisoen laat bewei
nie.

April.—Saai lusern. Alle grootuier-ooie moet groenvoer kry ; van nou
af begin die lammers aankom.

Lamtyd is een van die belangrikste en besigste tye op die skaapplaas.
Die ooie wat moet lam, moet elke dag besoek word, ten einde ooie wat
swaarkry om te lam te help ; sorg dat lammers wat pas aangekom het by
die regte ooie is en maak seker dat die ooie hul lammers laat suip. Lammers
wat 'n dag of twee dae oud is, meet met hul moers in 'n aangrensende kamp
geja word. As die lammers van 7 tot 14 dae oud is, meet hulle gemerk,
en hul sterte afgesny word. Die sterte meet vroeg in die more of laat in
die middag afgesny word. Kies 'n koel mooiweersdag vir die werk. Geil-
siekte kom nou voor. Sorg dat die skape gedoseer word.

Mei.—Daar sal nog ooie wees wat lam. Sorg vir die ooie en lammers•
Vir besonderhede in verband met bosluise, sien artikel deur G. A. H. Bed -

ford in Boerdery in Suid-Afrika, November 1934.

Doseer teen geilsiekte.

Junie.—Doseer lammers wat in April en Mei aangekom het teen lint-
wurms.

Die oorbosluis is volop ; behandel skape met die volgende middel :
1 deel terpentyn, 2 dele rou lynolie, en 2 dele Stockholm-teer.

Julie.—Ooie en lammers meet bly groenvoer kry. Alle ramme meet
teen bloutong ingespuit word. As verkies word om later in te spuit, kan
met hierdie werk nog 'n bietjie gewag word.

Augustus.—Spuit al die skape in (behalwe die wat miskien die vorige
maand ingespuit is) insluitende die lammers, teen bloutong. Moenie die
skape na inspuiting rondja nie, en verskaf koelte, waar moontlik.

Bloutong-entstof is verkrygbaar van die Direkteur van Veeartsenydiens,
Onderstepoort, en gebruiksaanwysings, ens., word saam met die entstof
verskaf.

Ramme wat in November gebruik meet word, kan gedurende hierdie
maand geskeer, en in September gedip word. Ramme behoort die hele
jaar deur in goeie kondisie gehou te word.

September.—Hoewel dosering teen inwendige parasiete dwarsdeur die
jaar behoort gedoen te word, meet spesiaal gesorg word dat al die skape
van nou af aan gereeld elke maand medisyne inkry teen haarwurm en geil-
siekte. Speen die lammers wat in April en Mei aangekom het, en ja hulle
in die beste kamp, wat spesiaal vir hierdie doel uitgehou moes gewees het.
Wanneer lammers gespeen word, meet 'n paar ou, droe ooie by hulle gehou
word om hulle te kalmeer, en om te voorkom dat hulle rondhardloop.

Voordat die lammers gespeen word, moet hulle eers saam met die
ooie vir 'n paar dae in hul nuwe kamp loop.
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Gedurende hierdie maand moet die kudde geklasseer word. Soek
uit alle skape wat swak teel en nie aan die vereistes van die standaard van
die kudde voldoen nie.

Oktober.—Skeer die skape, insluitende lammers wat in April en Mei
aangekom het. Afgesien van baie ander omstandighede hang dit van die
boer self af wanneer by wil skeer.

November.—Dip alle geskeerde skape teen skaapluise. Dit behoort
gereeld elke jaar gedoen te word. Mens moet versigtig wees en wag totdat
alle snywonde op die skape gesond is alvorens hulle in 'n arseendipstof te
dip. Om die beste resultate te verkry, moet die skape binne 4 tot 6 weke
na skeer gedip word. Maak altyd seker dat u die gebruiksaanwysings van
die dipstof lees wat u gebruik, want verskillende dipstowwe moet ook
verskillend gebruik word. Kafferboontjies moet nou gesaai word vir hooi
gedurende die winter- en somermaande. Sit ramme by die ooie wat in die
herfs moet lam. Jong ooie moet 24 maande oud wees voordat hulle vir die
eerste keer lam. Jong ooie moet nooit op 'n ouderdom van 18 maande
of jonger lam nie. As dit toegelaat word, sal die kudde gewis opgebreek
word. Sestand-ramme lewer die beste resultate.

Nadat die ramme vir 3 tot 4 weke by die ooie geloop het, moet hulle
weggeneem en vervang word deur ander ramme om die ooie te dek wat nog
nie gevat het nie.

Desember.—Skei ramme van ooie en voer die ramme goed dwarsdeur
die jaar.

Gedurende die somer is die bontpootbosluis-plaag baie straf. Behan-
deling : Smeer Stockholmteer aan die bosluis met 'n stukkie wol. Moenie
die bosluis aftrek nie, want die plek sal sweer. Die kudde sal dikwels
behandel moet word. 'n Voetdip of -bad sal bale help om te voorkom dat
die skape deur die bontpootbosluis aangeval word.

Plant kafferboontjies vir gebruik as hooi gedurende die somer- en winter-
maande.

Gedurende hierdie maand moet aansoeke vir skaapklasseerdemonstrasies
en wolklasseerkursusse vir die komende seisoen, aan die Prinsipaal, Land-
bouskool, Glen, Oranje-Vrystaat gerig word.

(D. R. Mellet, Senior Lektor in Skape en Wol, Landbouskool, Glen, O.V.S.)

Skaapboerdery in Natal en Oostelike Kaapprovinsie.
Die streek onder bespreking is geheelenal bedek met gras, struike en

kolle natuurlike bos. Die hoogtes waarop skape aangehou word, wissel
af van seespieel tot seweduisend voet en hoer. Die grootste gedeelte van
die reenval is gedurende die somer, dog dis niks buitengewoons om in die
winter af-en-toe 'n stortbui, en op die hoer liggende gedeeltes 'n sneeustorm
te kry nie. In die gedeeltes van die land met die hoogste reenval, is die
veld suur, terwyl dit soet is in die laer liggende gedeeltes met 'n laer reen-
val. Daar kan nie 'n definitiewe skeidslyn getrek word tussen die verskil-
lende tipes veld nie, want in die hele streek en op verskillende plase word
toestande aangetref wat baie vanmekaar verskil. Wenke in verband met
bestuur en kalenderdatums kan slegs van 'n algemene aard wees, en diskresie
moet gebruik word by die toepassing daarvan op plaasilke toestande.
Skeertyd, sowel as lamtyd en die tyd wanneer skape inge-ent moet word,
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varieer in verskillende plekke. Die planttyd vir verskillende weigewasse
wissel ook af volgens klimaatstoestande.

Oor die algemeen bestaan daar 'n groot tekort aan noodsaaklike been-
vormende minerale, naamlik fosfor en kalk in die streek onder bespreking.
Hierdie tekort is veral opvallend gedurende die laaste gedeelte van die
somer, wanneer die gras uitgegroei is en gedurende die wintermaande.

Die swak gehalte van die natuurlike weiding gedurende genoemde
tye is die direkte oorsaak van die agteruitgang wat daar plaasvind in die vag
van skape wat uit ander streke oorgebring word, en van die gebrek aan
liggaamsgrootte by die diere wat op hierdie tipe veld grootgemaak word.
Skape wat uit die Karo oorgebring word na hierdie omgewing produseer
nooit dieselfde stapellengte nie ; die vesels word ook fyner en die gewig
van die wol verminder, terwyl duidelik opgemerk kan word hoe die karkas
by later geslagte kleiner word.

Die gewone metode wat toegepas word om hierdie agteruitgang teen
te werk, is om ramme met groot lywe en sterk wol te gebruik. Hierdie
teelstelsel is vir 'n aantal jare op proef gestel, dog agteruitgang is nog merk-
baar en sal voortduur totdat beter boerdery-metodes toegepas word. Die
eienskappe van liggaamsgrootte, sowel as lengte, sterkte en hoeveelheid
wol is oorerfiik, dog die regte omgewing is nodig voordat die dier hierdie
eienskappe kan ontwikkel. Sukses met enige skaapboerdery-onderneming
in hierdie streek, hang hoofsaaklik af van die verskaffing van aanvullende
voer gedurende die maande van skaarste, en 'n voldoende voorraad van die
noodsaaklike mineraalstowwe in die vorm van 'n lek vir die hele jaar.
Behalwe die lae voedingswaarde van die natuurlike veld in die winter, is
dit grof, en as dit kans kry om uit te groei, soos gewoonlik die geval is in die
suurveldstreke, word dit feitlik waardeloos vir skape.

Ten einde sukses met skaapboerdery te he moet daar voorsiening gemaak
word vir wintergesaaides, wortelgewasse en hoof vir die lang, koue winter-
maande wanneer weiding skaars is. As daar voorsiening gemaak word soos
aanbeveel, vind daar geen merkbare agteruitgang in liggaamsgrootte of in
die vag van afsonderlike skape of van die daaropvolgende geslagte plaas nie.

In streke met volop gras word besonder baie moeite met inwendige
parasiete ondervind, en dis 'n welbekende feit dat hierdie plae definitief
ernstiger is by ondervoede skape. Sistematiese en gereelde dosering is
absoluut noodsaaklik, en indien dit scam met 'n stelsel van aanvullende
voer in die winter toegepas word, sal die hoe sterftesyfer en groot agter-
uitgang op ander gebiede grootliks oorkom word. Die hoogste sterftesyfer
kom gewoonlik voor by jong vee van ses tot veertien maande oud, want
gedurende hierdie onvolgroeide stadium is die diere gewoonlik minder
bestand teen parasietbesmetting. Die herfslammers wissel gedurende die
volgende winter, terwyl die winter feitlik onmiddellik nadat die lente-
lammers gespeen is, aanbreek, en dis gedurende hierdie tyd dat die sterfte-
syfer die hoogste is. In grasveldstreke behoort die dosering van lammers
te begin terwyl hulle nog bale jonk is (3 tot 4 weke oud) en moet daarna met
gereelde tussenpose herhaal word. Aanvullende voer gedurende die eerste
winter nadat die lammers gespeen is, help besonder baie. Trouens, met die
oog op sukses is dit noodsaaklik.

Daar bestaan egter geen twyfel dat Merinoskaapboerdery in die streke
met 'n hoe reenval, 'n onsekere onderneming is. Hierdie streke is ongeskik
vir die grootmaak van Merinoskape, en kan meer ekonomies gebruik word
as vetmaak-streke. Vetmaak-hamels kan byvoorbeeld met gereelde tussen-
pose in die droer, gesonder streke gekoop, en vetgemaak word vir verkoop,

166



VEEBOERDERY

of ooie met groot lywe kan gepaar word met ramme van 'n vleisras. Die
strawwe wurmbesmetting in hierdie tipe veld en die oormatige nattigheid
maak hierdie streke ongeskik vir skaapboerdery, dog gewasse kan bale
ekonomies en in oorvloed geproduseer word. Groot moeilikheid word
ondervind met die grootmaak van jong skape vanaf 'n ouderdom van ses
maande totdat hulle die tweetand-stadium deurgemaak het, terwyl die
sterftesyfer onder volgroeide skape nie te hoog is nie. Die grootste moeilik-
heid kan dus voorkom word as uitgegroeide skape vir vetmaakdoeleindes
in die streke ingevoer word, of as kruisteeltlammers geteel en verkoop
kan word voordat inwendige parasiete hulle te straf aanval. Vir laas-
genoemde onderneming moet die lammers in die herfs aankom, sodat hulle
grootgemaak kan word gedurende die droogste tyd van die jaar wanneer
parasietbesmetting die minste voorkom. Die hele lammeroes moet verkoop
word sodra die lammers slagbaar is, en met goeie behandeling is dit moontlik
op 'n ouderdom van 4 tot 6 maande. Die teelvee kan of kort na hul lammers
verkoop word, of kan gehou word totdat ouderdom en ander faktore
dit noodsaaklik maak dat hulle vervang word.

Boere wat in streke woon waar gewasse suksesvol verbou kan word, sal
verstandig handel as hulle skaapvleis in plaas van wol wil produseer. Hier-
die ekonomiese slapte in die Merinoskaapbedryf is veels te groot om die
onderneming van skaapboerdery op duur grond moontlik te maak. Behalwe
die voordele wat reeds opgenoem is, sal boere wat in sulke streke woon,
in die posisie wees om 'n gereelde voorraad vet vee vir die hele jaar aan te
hou, en hul vetlammers sal in September–Oktober, wanneer hierdie vleis
goed op prys is, gereed wees vir die mark.

Skaapkalender vir Natal.

Januarie.—Speen vroed lente-lammers, en laat hulle in 'n kamp loop
wat spesiaal gespaar is. Verwyder ramme wat in November by die ooie
gesit is. Roetinewerk, dosering, ens., dieselfde as gewoonlik. Saai gars,
koring, en plant rape en chou-moellier. Sonder kampe af wat gebruik
kan word met die lamtyd in die herfs. As dit bale gereen het gedurende
die seisoen, moet die skape weer ingespuit word teen bloutong, want in
Februarie en Maart word moeilikheid in hierdie opsig ondervind.

Februarie.—Speen lammers wat laat in die lente aangekom het, en skeer
alle lentelammers ongeveer veertien dae nadat hulle gespeen is. As skape
op manna wei, moet noukeurig opgelet word vir gevalle van vergiftiging.

Plant rape en saai stoelrog en hawer.

Alle skape moet gemikskeer word, en verder moet die lieste en uiers
van al die ooie wat in April–Mei moet lam, skoongemaak word.

Hou van nou af tot dwarsdeur die winter alle lektrogge goed vol.

Maart.—'n Slegte maan d vir bloutong en brommers.

Jaag grootuier-ooie wat in Maart en April moet lam in 'n afsonderlike
kamp wat gespaar is.

Pasop vir opblaassiekte as die skape op rape en chou-moellier gevoer
word.

Gee aandag aan ramme wat in April–Mei ooie moet dek (sien Oktober).

Saaie koring, stoelrog, hawer en rape.

Dosering en ander roetinewerk soos gewoonlik.

Bring die hooirakke vir die winter in orde, asook die trogge en uit-
kruiphokke vir die vetlammers.
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April.—Sorg vir lammer-ooie. Merk die ooie met min melk en die wat
hul lammers weggooi, om verkoop te word.

Sit ramme by ooie wat in September moet lam.

Lammers wat in Maart aangekom het, moet gedoseer en gesny word,
Hulle sterte moet ook afgesny word.

Saai hawer vir lente-weiding. Roetinewerk soos gewoonlik.

Mei.—Doseer lammers van Maart–April vir lintwurms, en sny die sterte
af van lammers wat in April aangekom het.

Hou 'n oog oor die ramme wat by die ooie is.

As die eerste ryp geval het, kan die dosering nou met !anger tussen-
pose (6 weke) geskied, dog dit moenie gestaak word nie.

Junie.—Verwyder die ramme wat in April by die ooie gesit is.

Alle lammers wat nog nie vantevore behandel is nie, moet nou gesny
word, en hul sterte moet afgesny word.

Begin om die ooie te voer wat in die lente moet lam.

Aangesien dit nie 'n baie besige maand is nie, moet aandag gegee word
aan draadheinings, krale, ens.

Julie.—Speen alle vinniggroeiende lammers wat in Maart aangekom het,
en verskaf aanvullende voer.

Mikskeer, ens., alle ooie wat vroeg in September moet lam.

Brand die veld af gedurende die laaste gedeelte van hierdie maand vir
vroee lente-weiding. In streke waar dit nie ryp nie, kan die veld ietwat
vroeer afgebrand word.

Augustus.—As in September geskeer word, moet skape nou teen blou-
tong ingespuit word.

Jaag alle grootuier-ooie wat in September moet lam, in 'n afsonderlike
kamp.

Speen April-lammers (sien Julie).

Klasseer en paar alle ramme en ooie terwyl hulle nog lang wol het.

Bring skeerskuur in orde vir die skeerwerk in September–Oktober ;
bestel wolsakke, doseermiddels, lekke, ens.

September.—Spuit in teen bloutong ongeveer drie weke voordat begin
word met die skeerwerk, dog voordat u dit doen, moet u eers die aan-
bevelings van die Departement sorgvuldig deurlees. In September is die
weertoestande baie wisselvallig, en daar bestaan minder gevaar as die skape
ingespuit word terwyl hul wol nog lank is. Sommige boere in warmer streke
skeer gedurende hierdie maand, dog oor die algemeen geneem, is September
'n gevaarlike maand om in te skeer.

As dit die praktyk is om die ooie in die lente te laat lam, moet daar
aandag aan die ooie gegee word, en daar moet opgepas word vir verstopping
en lintwurms by die lammers. Doseer alle skape (met uitsluiting van die ooie
wat byna gereed is om te lam) vir inwendige parasiete, en let op vir enkele
gevalle van brommerbesmetting. Altwee hierdie plae maak hul eerste
verskyning na die winter, ongeveer hierdie tyd van die jaar.

Oktober.—Oor die algemeen 'n veilige maand om alle skape te skeer,
insluitende lammers wat in die herfs en winter aangekom het. Gee spesiale
aandag aan spene terwyl die ooie geskeer word, en merk alle ooie met
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slegte uiers vir verkoop. Skeer die ramme 2 tot 3 weke voordat die alge-
mene skeerwerk 'n aanvang neem. Begin hulle voer op 'n hawerrantsoen,
en as hulle in November gebruik moet word, moet aandag gegee word
aan die kloutjies, asook aan brandplekke om die peesters.

Sny lammers wat in September aangekom het, en sny ook hul sterte
af.

Let op vir brommer-aanvalle, en doseer gereeld minstens elke 28 dae
van nou af tot die end van Mei.

Speen lammers wat laat in die herfs aangekom het.

Doseer lammers wat in September aangekom het vir lintwurms, afgesien
daarvan of hulle tekens van besmetting toon of nie.

November.—Gedurende hierdie maand maak bosluise gewoonlik hul
eerste verskyning. Ondersoek lieste, okselholtes, gedeeltes om die kloutjies
en onder die stert vir bosluise, en indien daar bosluise gevind word, jaag
die skape deur 'n voetdipbak met'n dipmengsel van 2 lb. natriumarseniet
op elke 100 gallon water. Herhaal behandeling elke 2 tot 3 weke, na gelang
van die ernstigheid van besmetting.

Sit ramme by die ooie wat April–Mei moet lam.

Hou aan om lammers vir lintwurms te behandel, en let op vir brommer-
aanvalle.

Dip alle skape 4 tot 6 weke nadat hulle geskeer is in 'n arseendipstof,
afgesien daarvan of hulle besmet is met skaapluisvliee of nie.

Hou 'n oog oor die ramme wat by die ooie is ; verwyder enige ramme
wat tekens van swakheid openbaar, vervang hulle deur ander, en voer.

Saai manna as aanvullende voer vir dragtige ooie in Maart, of vir hooi en
opslag vir welding.

Desember.—Roetinewerk, dosering, ens., dieselfde as vir November.

Verwyder alle ramme wat in Oktober by die ooie gesit is, nadat hulle
8 weke by die ooie was.

Saai manna en tef, eersgenoemde om in Februarie–Maart gevoer te word,
en laasgenoemde vir hooi, en opslag om afgewei te word.

(P. D. Rose, Lektor in Skape en Wol, Landbouskool, Grootfontein, Middelburg, K.P.)

Klassering van Skape.
Van alle makgemaakte diere is die skaap een van die mees kunsmatige

diere ten opsigte van sy vag. As die foto's van die vroee Spaanse Merino
vergelyk word met die hedendaagse tipe, kan 'n groot verbetering in alge-
mene bouvorm gesien word, en in alle opsigte is daar 'n verbetering in
die hoeveelheid en kwaliteit van die wol. Dit is teweeg gebring deur
die werk van die mens, dog as die teler nie op sy hoede is, en voortdurend
die nageslag dophou nie, is daar altyd gevaar van agteruitgang. Trouens,
as die kudde 'n hoe standaard van volmaaktheid bereik het, kan die ge-
ringste fout in die teling miskien die nageslag verskeie sporte afbring op die
leer van vooruitgang. As 'n teler begin met die opbouing van 'n Merino-
kudde, beoog by 'n ideaal, en is al sy pogings daarop gemunt om sy doel te
bereik. Dan ontstaan die vraag : „ wat is die ideaal ? " Met die oog op
die feit dat so bale tipes Merino's in een en dieselfde kudde aangetref
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word, moet daar ernstige aandag gegee word aan die kwessie van eenvormig-
heid. Is dit nodig, en kan dit verkry word ? In albei gevalle is die antwoord
bevestigend, en in lande soos Australia, die Verenigde State van Amerika
en Duitsland, is daar baie meer vooruitgang gemaak as hier.

Die noodsaaklikheid van eenvormigheid ten opsigte van die vag van die
skaap, blyk baie duidelik wanneer die wol geklasseer moet word. As die

Eenvorm ig -

kuddes meer eenvormig was, sou 80 persent van ons moeilik-

held. hede in verband met wolklasseerstandaarde en minimum
vereistes verdwyn. Wat die vag van 'n skaap betref, moet

telers 'n eenvormige vlies op elke skaap beoog, en dit hul doelwit maak om
die skape in die kudde so eenvormig te kry soos ertjiekorrels in 'n peul.

Om dit te verkry, moet elke teler 'n „ ideale skaap " in gedagte he,
en wanneer hy skape klasseer en sy ooie paar, of ramme koop, moet hy
dit altyd doen met die vaste doel om nader aan sy ideaal te kom of om dit
te handhaaf.

Die doel van skaapklassering is om die prulskape uit te skakel en slegs
van die beter diere te teel. Elke eienaar moet, wanneer hy hierdie werk
doen, sy ideale tipe skaap 'n gedagte hou.

Individuele paring word nie toegepas op kuddeskape nie, en om die
kudde te verbeter, moet daar derhalwe gebruik gemaak word van ramme
wat die swak punte sal verbeter en die goeie punte sal versterk ; die hele
oogmerk is om uiteindelik 'n eenvormige kudde te he, bestaande uit hoog-
produserende skape van dieselfde tipe.

Ten einde die beste resultate te verkry, moet at die skape wat geklasseer
moet word, die vorige jaar dieselfde behandeling gekry het, en dieselfde
ouderdom wol he, anders sal die bevindings, wat deurgaans op vergelyking
gebaseer word, foutief wees. Om die seleksie van die ideale tipe te vergemak-
lik, word die beste resultate verkry wanneer die skape wat geklasseer moet
word, twaalf maande wol het. Oor die algemeen kan gese word dat die enigste
tyd wat ooie vir 'n jaar dieselfde behandeling gehad het, die tyd is wanneer
hulle nog jong ooie is voordat die ramme by hulle was.

Elke jaar moet streng seleksie toegepas word op die jong ooie. 'n
Gemengde kudde bestaande uit droe ooie en ooie wat lammers grootgemaak
het, moet nooit geklasseer word voordat die verskillende klasse van mekaar
geskei is nie. Elke oplettende skaapboer weet dat die lammerooi (en ooie
word aangehou om lammers groot te maak) bale ongunstig vergelyk in
algemene voorkoms en wol-produksie met een wat nie gelam het nie.

Uit waarnemings gemaak op die Landbouskool, Grootfontein, blyk
dat gedurende die tyd wat 'n Merino-ooi 'n lam laat suip, 'n vlies met 'n
gemiddelde kwaliteit van 64's verswak tot 70's, terwyl die gewig van die vlies
met meer as 1 lb. verminder. Wanneer digtheid nie as aantal vesels per
vierkante duim, maar as persentasie van die vel-oppervlakte uitgedruk
word, verminder dit ook aanmerklik. Gevind is dat die vermindering in
afsonderlike gevalle varieer van 8.8 tot 30.6 persent. As alle ooie streng
gedurende hul jongooi-stadium geklasseer en die minderwaardiges uitgegooi
is, is dit in die daaropvolgende jare slegs nodig om die droe ooie te klasseer.
Dis 'n goeie plan om alle volbek-ooie, asook die wat vir twee opeenvolgende
jare oorgeslaan het, uit die kudde uit te keer ; deur dit te doen sal die lam-
persentasie aanmerklik hoer word, want vrugbaarheid is oorerflik. Dis
noodsaaklik om een of ander stelsel te he waarvolgens ooie wat oorgeslaan
het, gemerk kan word.
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Met die verbetering van 'n kudde, of dit bestaan uit stoet- of kudde-
skape, moet die doel nie net wees om beter wol- en vleis-produseerders
te verkry nie, maar ook meer gereelde aantelers. In later jare kan die
ongewenste skape uitgeskakel word as omstandighede dit toelaat.

Die term prulskaap, wat alreeds gebesig is, en die term uitsitskaap,
word dikwels sonder onderskeid gebruik, maar die twee terme het absoluut
verskillende betekenisse en is besonder veelseggend wanneer hulle korrek
gebruik word.

Met prulskape word bedoel die skape wat weens een of ander groot
tekortkoming nie vir teling geskik is nie. Sulke prulskape moet geslag,
en nooit aan u mede-boer vir teeldoeleindes verkoop word nie.

Die term uitsitskaap word nie genoeg gebruik nie, dog daarmee word
bedoel skape wat met die klassering uitgesit word as die swakker diere

uitkeer. 
in die kudde. Met ander woorde, wanneer die kudde te
groot word, word hierdie mindergewenste skape uitgekeer.

Dis moontlik dat die een persoon se uitsitskape beter is as die ander se
beste, met die gevolg dat sulke uitsitskape in baie gevalle uitstekende skape
is vir beginners en boere wat aanteelooie nodig het.

Om enige van die volgende redes kan skape uitgesit word : (1) nie
die regte tipe nie, d.w.s. nie van die tipe wat die boer op sy plaas wit hou
nie ; (2) die gewenste tipe, dog het swak wol en/of 'n swak bouvorm ;
(3) produseer nie die ideate tipe wol nie ; (4) swak of ongereelde telers ;
(5) weens ouderdom.

As die boer, nadat die werklike prulskape verwyder is, nog 1,000 ooie
oor het, kan hy nog 100 of meer, volgens die aantal ooie wat hy in die kudde
wil hou, as uitsit-ooie uitkeer. In elke geval moet hy die ooie uitkeer wat
die verste weg is van sy ideate skaap ; trouens, hy sou 999 ooie kon uitkeer,
en die een wat oorbly sou die naaste wees aan sy ideaal.

Met die opbou van 'n skaapkudde moet die boer eenvormigheid beoog.
Met hierdie doel voor oe, moet die aanhou van twee tipes skape in een kudde
afgeraai word. Dis beter om 'n swak skaap van die regte tipe aan te hou
as 'n goeie skaap van die verkeerde tipe. Met ander woorde, as 'n boer
gladdelyf wil teel, is dit baie beter om 'n minderwaardige gladdelyf-skaap
te hou as 'n goeie skaap van die plooi-tipe.

Klassering van kuddeskape is 'n baie makliker en eenvoudiger proses
as wat meeste boere dink. Die eerste vereiste is om te weet watter skape
werklik uitgegooi moet word, en enige ywerige boer kan hierdie kennis
maklik opdoen deur skaapklasseer-demonstrasies op plase of kortkursusse
in skape en wol by een van die verskillende Landbouskole by te woon.

Die verdere prosedure, naamlik om die oorbodige skape uit te sit, is
betreklik eenvoudig solank net onthou word om die diere wat die verste
van die ideaal is, uit te sit. Beoog eenvormigheid ten opsigte van bouvorm
sowel as vag.

Deur gereeld te klasseer en goeie, opreggeteelde ramme te gebruik'
word die standaard van volmaaktheid met elke nuwe geslag hoer gebring•
As voorbeeld van wat met gereelde klassering en die gebruik van goeie
ramme verkry kan word, word onderstaande werklike resultate van 'n
skaapboer in die distrik Middelburg, Kaapprovinsie, gegee
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Gemiddelde Hoeveelheid 12
Datum van Skeer.	 Maande	 Wol	 per	 Skaap.

lb.
1924 	 6
1925  6-14
1926 	 7-95
1927 	 8.96
1928  10.56
1929 	 10.38
1930 	 10.61
1931   10.48
1932  11.45

Die oorspronklike kudde het bestaan uit 'n klomp swak skape, met
klein liggaamsbou en min wol, dog die kwaliteit van die wol was goed. Die
resultate wat met die ramme verkry is, kan opgemerk word vanaf 1926,
toe die nageslag die oorspronklike skape begin vervang het. Vanaf 1928
is alle verskille in gewig hoofsaaklik te wyte aan verskille in die seisoen.
Hierdie boer se doel was om wol van goeie 64/66's-kwaliteit, met goeie
lywigheid te produseer. As by ramme met growwe wol gebruik het, sou
die gewig van die vliese hoer gewees het. Die gemiddelde skoonopbrings
van sy wol is 47 persent.

Deur alle skape met fyn wol en klein liggaamsbou uit te sit, en net
groot gladdelyf-ramme met lywige wol te gebruik, is die gewig van die wol
per skaap baie vermeerder.

Namate die kudde verbeter, moet die toestande waaronder die skape
aangehou word, ook verbeter word. Die gewig wol en vleis wat deur die
skape geproduseer word, hang in 'n baie groot mate of van die hoeveelheid
en kwaliteit van die voer wat verbruik word en die algemene gesondheid
van die diere. Beter geteelde diere is inherent beter, omdat hulle vir fare
uitgesoek is uit diere wat beter gebruik gemaak het van hul voer wat betref
die omsit daarvan in vleis en wol.

Waardering en Klassering van Ramme.

In die praktyk kom die waardering en klassering van ramme baie op
dieselfde ding neer. Baie telers, verkopers en kopers is te geneig om ramme
net volgens hul uitwendige voorkoms te beoordeel, d.w.s. volgens bouvorm
en wol. In alle gevalle moet aandag gegee word aan die teling of voorgeslag,
en met die seleksie of waardering van 'n ram moet die volgende punte in
aanmerking geneem word :—

1. Onder die voorgeslag moet daar skape wees van 'n hoe standaard
en die standaard moet van 'n blywende aard wees.

2. Die ram moet voldoen aan die vereistes van die standaard van tipe-
volmaaktheid.

3. Die ramme moet presies pas („ nick ") met die ooie ; die waarde
van die beproefde ram is onskatbaar, en maak sy prys hoer.

Behalwe 'n goeie teelrekord, wat elke stoetram behoort te he, sal enige
uitstaande eienskappe of kombinasies van gewenste punte ten opsigte van
bouvorm en wol, die waarde van die ram aanmerklik hoer maak. In hierdie
verband word die volgende genoem : (a) 'n Uitstekende bouvorm en konsti-
tusie ; (b) 'n Oop gesig en gladde lyf, met goeie penswol en punte ; (c) 'n
Buitengewone kombinasie van groot lywigheid, dog uitstekende kwaliteit ;
(d) Goeie lengte en digtheid van vag.
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Die waarde van verskillende tipes Merino-stoetramme (wat growwe
meduim of fyn wol het, of wat 'n gladde lyf of matige plooi-ontwikkeling
het) kan beinvloed word deur die bestaande mode. In ongeveer 1919 is
ramme met growwe wol, sommige te grof, maklik verkoop teen £500 tot
£1,000, terwyl dergelike stoetramme vandag met moeite £50 tot £100 sal
behaal. Trouens, meeste stoettelers sal vandag nie eens daaraan dink om
sommige van daardie duur stoetramme van 1919 wat te growwe wol het,
te gebruik nie. Teenswoordig is die grootste aanvraag vir alle klasse ramme
met meduim wol. Die algemene vooruitgang binne die nywerheid self
het 'n belangrike uitwerking op die verkoop en waarde van alle klasse ramme.

Aangesien die terme „ stoet " en „ kudde " algemeen gebruik word, kan
die hoofverskille net sowel hier genoem word. Stoetskape word hoofsaaklik
aangehou vir die teling van ramme, en die manlike nageslag word gewoonlik
gebruik as ramme, terwyl kudderamme uitsluitlik direk gebruik word vir die
produksie van wol en vleis, en die ramlammers van laasgenoemde nooit
vir teeldoeleindes gebruik moet word nie. By stoetramme is die standaard
van tipevolmaaktheid hoer as by kudderamme, dog altwee moet van dieselfde
tipe wees, en 'n goeie stoetram kan altyd met voordeel onder kuddeskape
gebruik word. As dit om die een of ander rede nie die geval is nie, is die
stoetram bepaald swak. In die verlede was die neiging om ramme te klasseer
in stoet-, uitgesoekte kudde- en kudderamme, maar hierdie praktyk is
verkeerd. In die geval van beeste word die terme „stoet "- en „ kudde "-
bulle gebruik, en in die geval van skape behoort dit stoet- en kudderamme
te wees.

Daar is verskillende grade stoet- en kudderamme, en die terme
„ spesiale ", „ uitgesoekte ", „ meerderwaardige " en „ gewone " kan
gebruik word om die graad van volmaaktheid aan te dui. Wat tipe betref
kan daar ook 'n onderskeid gemaak word deur hulle te beskryf as stoet- of
kudderamme met gladde lywe of matige plooi-ontwikkeling (middel-tipe).
Die gebruik van die term „ uitgesoekte kudderam ", wat van toepassing is
op alle gladdelyf-ramme, behoort gestaak te word. Deur die verkeerde
gebruik hiervan, is baie mense onder die indruk dat 'n uitstekende gladdelyf-
ram nie as 'n stoetram gebruik kan word nie.

Ramme wat in 'n stoet geteel is, moet dikwels uitgesit word omdat
hulle, wat betref bouvorm of woleienskappe, of albei, nie aan die standaard
van volmaaktheid voldoen nie ; sulke ramme kan volgens hul eienskappe
geklasseer word as „ meerderwaardige kudde-" of „ kudderamme " of
selfs as prulramme. Enige ram, hetsy stoet-, meerderwaardige kudde- of
kudderam, moet uitgesit word as daar enige van die gewone Merinoskaap-
diskwalifikasies aanwesig is. Sulke prulramme moet geslag word. As
ramme nie heeltemal van die gewenste tipe is nie, kan hulle uitgesit en
verkoop word aan telers wat hulle miskien wil gebruik. Die mate waarin
sulke ramme van die gewenste tipe verskil, is van baie groot belang ; die
wat te veel plooi-ontwikkeling, wol- of wangplooigesigte en bale kort wol
het, moet uitgesit word, omdat hierdie tipe ramme glad te veel aangetref
word op die verskillende ramverkopings, en na alle waarskynlikheid, nood-
lottige gevolge sal he op die wolskeersel van die Unie.

Die hoofverskil tussen meerderwaardige en gewone kudderamme is dat
laasgenoemde ligter vliese produseer. Dis van die grootste belang dat
ramme wat geklasseer moet word 'n volgroeide vlies moet he, en minstens
18 maande oud moet wees.

(Deur G. J. Schuurman, Prinsipaal, Landbouskool, Grootfontein, en E. N. S. Warren,
Senior Lektor in Skape en Wol, Landbouskool, Grootfontein, Middelburg, K.P.)
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Die Merino-keurkaart.
Vir onderrigsdoeleindes le die waarde van die keurkaart in die gebruik

van 'n skaal van punte waardeur vergelykings gemaak kan word. Sulke ver-
gelykings is veral nodig wanneer die persoon wat die skape moet beoordeel
nog nie bale ondervinding van die werk gehad het nie, en dan is dit veral
noodsaaklik om nadruk te le op die relatiewe belangrikheid van die ver-
skillende dele van die skaap se lyf. Namate die beoordelaar geoefen word
in sy werk, sien hy meer en meer af van die gebruik van die keurkaart.
Die waardes wat aan die verskillende dele toegeken word, is relatief en
word gebruik as basis vir vergelyking met die ideaal.

Maklikheidshalwe word die punte-skaal onder twee hoofde, „ Bou
en Konstitusie " en „ Vag " gegroepeer. Vyf-en-veertig punte word
toegeken vir hoedanighede van bou en konstitusie, en vyf-en-vyftig vir
vag. Die punte word so verdeel omdat meer hoedanighede onder laas-
genoemde hoof beoordeel moet word, maar ofskoon minder punte vir bou
en konstitusie toegeken word, is dit nie van minder belang as die vag nie.

Hierdie twee hoofde word weer verder verdeel in onderhoofde (kop,
horings, gesig, ens.) waaraan numeriese waardes toegeken word. Hierdie
waardes word toegeken aan die groep dele wat onder enige besondere onder-
hoof val en daar word nie relatiewe waardes aan die afsonderlike dele toe-
geken nie. As die kop, horings, gesig (eerste onderhoof) beoordeel word,
word daar nie 'n bepaalde aantal punte vir breedte van bek, eweredigheid
van kakebene, ens., toegeken nie, maar aan die kop as 'n eenheid.

Daar word nie 'n vasgestelde aantal punte vir een of ander gebrek af-
getrek nie. Die aantal punte wat afgetrek word, hang uitsluitlik af van die
mate waarin die gebrek aanwesig is, en die beoordelaar handel na goeddunke.
As die gebrek ernstig genoeg is, kan al die punte van die subhoof afgetrek
word, en in so'n geval sal die gebrek 'n absolute diskwalifikasie wees.

„ Keurkaart " of „ puntebeoordeling " kan dus beskou word as die
kuns om die waarde van afsonderlike dele van 'n dier se lyf te skat en punte
toe te ken vir groepe van hoedanighede onder verskillende subhoofde wat
uiteindelik weer as 'n eenheid beskou word.

Keurkaart-beoordeling.

Die volgende hoedanighede moet onder die verskillende subhoofde
beoordeel word : Die ondervinding het ons geleer dat sekere faktore
nou verwant is, b.v. lengte aan sterkte van vesel, digtheid aan plooie, ens.
Die beoordelaar moet dus altyd oordeelkundig te werk gaan wanneer hy
punte vir enige besondere hoedanigheid toeken, en ook punte toeken as 'n
dier 'n gewenste hoedanigheid besit wat gewoonlik nie verwag word nie.

Keurkaart vir Merinoskape.*
Maksimum

Bou en Konstitusie.	 Punte.

Kop, horings en gesig 	 8
Plooie.  	 6
Bo- en onderlyne 	 6
Diepte en lengte van lyf, boogvormigheid van ribbe 	 8
Grootte en lewenskragtigheid  	 9
Bene, stand van pote, houding 	 8

45

Opgestel in oorleg met ander Skaap- en Wolbeamptes van die Departement.
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Maksimum
Vag.	 Punte.

Kwaliteit :

(a) Sagte gevoel 	 8
(b) Kartel 	 5

Reelmatigheid van veselfynheid . 	 8
Staankrag en stapelformasie 	 5
Lengte en egaligheid van lengte. 	 8
Digtheid en egaligheid van digtheid  	 8
Kleur en olie. 	 5
Pens en punte 	 8

55

Groot Totaal 	 100

Liggaamlike kenmerke.

Kop.—Vorm, grootte en kwailteit van horings ; breedte en lengte van
die bek ; kwaliteit van die gesigwol ; afwesigheid van wangplooie, steek-
hare, swarterig-gevlekte en oortollige wol ; eweredigheid van kakebene,
ens.

Plooie.—Algehele afwesigheid van lyfplooie gepaard met 'n digte, lywige
vag is die ideaal, en alle telers moet daarna streef, hoewel dit nog beweer
word dat 'n sekere mate van plooi-ontwikkeling vir digtheid en lywigheid
van wol noodsaaklik is. Hierdie moeilikheid is ongetwyfeld veroorsaak
deur die teeltstelsel wat al vir fare in ons land in swang is en wat gebaseer
is op die opvatting dat plooi-ontwikkeling vir lywigheid noodsaaklik is ; en
daar kan geen twyfel bestaan nie dat voortdurende teling vir hierdie
eienskappe 'n taamlik bepaalde korrelasie ten aansien daarvan laat ontstaan
het.

Ondersoek het egter aangetoon dat die ekstra gewig wol wat daardeur
verkry word in baie gevalle slegs 'n skyn is. Baie van die ekstra gewig
wol en vermeerderde digtheid wat in die geval van die plooiskaap verkry
word, is toe te skrywe aan 'n uitermatige hoeveelheid olie wat hierdie skyn
versterk. Daar is ongetwyfeld 'n korrelasie tussen plooi-ontwikkeling en
te veel olie, net soos tussen 'n gladde lyf en hoe skoonopbrings. In werk-
I ikheid is die hoeveelheid skoongewaste wol wat deur die skaap geproduseer
word van die grootste belang, en beoordelaars behoort nie toe te laat dat
ekstra vel en olie hul beraming van die hoeveelheid wol wat op die skaap
is, beInvloed nie. Maar weens die korrelasie wat geskep is deur die teelt-
stelsel wat alreeds genoem is, moet die plooi-ontwikkeling in 'n beperkte
mate toegelaat word. Daarom sal 'n bietjie plooi-ontwikkeling, d.w.s.
klein rimpels op die lyf wat in 'n volgroeide vag nouliks merkbaar is, plooi-
sterte, klein plooie agter die blad en op die sy, nie as gebreke, maar
ook nie as 'n aanduiding van meerderwaardigheid beskou word nie. Onder
origens gelyke omstandighede moet aan die volmaakte gladdelyf-ram altyd
voorkeur gegee word.

Plooi-ontwikkeling in die vorm van talryke groot lyfplooie wat duidelik
sigbaar is as die skaap sy voile vag het, moet as besliste diskwalifikasies
beskou word.

Nekplooie.—Drie taamlik duidelike plooie word as die ideaal beskou.
Die eerste hang onderkant die ken soos 'n kraag of borslap (nie soos
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wangplooie nie), die tweede hang laer en is breer, terwyl die derde goed
onderkant die borsbeen moet hang en die voile breedte van die bors moet
bedek. Maar 'n gebrek aan nekplooie moet nie as 'n diskwalifikasie beskou
word nie as die skaap genoeg wol dra.

Bolyn.—'n Denkbeeldige lyn wat gesien word as die skaap van die sykant
beskou word. Die lyn begin op die kop (wat goed bokant die lyf gehou moet
word). Dit moet na onder afbuig tot by die skof en daarvandaan so
waterpas moontlik loop tot by die stert. 'n Kop wat sleg aansluit sal 'n
goeie bolyn bederf.

L.W.—'n Kop wat verkeerd aansluit, U-nek, holrug, en 'n hangkruis,
is foute wat onder hierdie subhoof beoordeel word.

'n Lyn wat tussen die skof en kruis 'n weinig sak en van die kruis na
die stert toe val, hoewel dit nie wenslik is nie, kan as 'n raseienskap beskou
word.

Onderlyn.—'n Denkbeeldige lyn, wat onder by die laaste plooi begin
(wat gelyk met die knie moet hang) en vandaar so reguit moontlik na die
hak moet loop. Dit moet nie agter die blad of langs die sye opgebuig wees
nie. Swak-ontwikkelde nekplooie sal ook 'n onderlyn bederf wat andersins
volgens teenswoordige vereistes goed mag wees.

Diepte en Lengte van die Lyf, en Boogvormigheid van Ribbe.—Hierdie
eienskappe moet volgens hul simmetriese korrektheid in die individuele
skaap beoordeel word, maar 'n groot skaap wat simmetries korrek is, sal
altyd meer punte kry as 'n klein skapie wat simmetries korrek is.

Grootte beteken nie noodwendig hoogte nie, maar 'n kombinasie van
eienskappe wat die dier swaar laat weeg.

Lewenskragtigheid.—Hiermee word bedoel of die dier 'n kragtige kon-
stitusie het, hoe hy groei en hoe aktief hy is.

Been.—Sterk been is noodsaaklik ; punte moet alleen afgetrek word
vir gebrek aan been.

L.W.—Growwe been word baie selde in Merinoskape aangetref.

Stand van Pote.—Die voor- en agterpote moet reguit en wyd uitmekaar
gestel wees, sodat die bors breed is en daar genoeg ruimte vir die uier
kan wees. Swak hakke en abnormale X-bene is diskwalifikasies. Enige
foute wat nie opgemerk kan word terwyl die skaap gehou word nie, moet
onder houding beoordeel word.

Houding.—Die lewendigheid waarmee die skaap beweeg en die wyse
waarop hy sy kop hou.

Wo I.

Kwaliteit.—Die term kwaliteit soos dit op wol toegepas word, het
blykbaar geen definitiewe betekenis nie, maar die sagte gevoel en die
egalige kartelformasie word deur skaap- en woldeskundiges as noodsaak-
like vereistes beskou. Die twee eienskappe is nou aan mekaar verbonde en
word gewoonlik onder dieselfde hoof „ kwaliteit " geklas,sifiseer.

Hoewel hierdie eienskappe saamgaan, is die korrelasie nie absoluut
nie, aangesien reelmatig-gekartelde wol soms beslis hard voel, terwyl taam-
like reguit wolsoorte uitermate sag is.

Daarom word dit as wenslik beskou om kwaliteit onder twee hoofde
te beoordeel : sagte gevoel en kartel.

Sagte gevoel word beoordeel deur die wol te voel, d.w.s. volgens die
sagte gevoel as aan die wol gevat word. Vanuit die oogpunt van die fabrikant
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sowel as die boer is dit een van die belangrikste hoedanighede, daar wo
met 'n sagte gevoel goeie spinwol uitmaak en aan die materiaal wat daarvan
gemaak word die gewenste sagtheid en volheid gee.

Die tipe van olie, die kleur, vloeibaarheid, of taaiheid daarvan, en die
aan- of afwesigheid van vreemde stowwe, soos sand en vuilgoed, maak dit
ongetwyfeld moeilik om die werklike sagtheid van die vesel vas te stel, maar
aangesien die aanwesigheid van hierdie stowwe wat geneig is om die be-
oordeling nadelig te beInvloed, onwenslik is, is die metode om op die gevoel
te oordeel vir alle praktiese doeleindes noukeurig genoeg. 'n Bietjie onder-
vinding stel die beoordelaar you in staat om te onderskei tussen sagtheid
wat die gevolg is van goeie voeding en behuising, en die blykbare hardheid
van die punt wat dikwels in goeie kwaliteit wol aangetref word as die wol
aan ongunstige weerstoestande blootgestel was.

Die karteling of golwing in Merinowol moet van onder tot by die punt
egalig en reelmatig wees in alle soorte wol, d.w.s. in fyn-, medium-, en

Kartel. 
sterkwol. Daar is 'n besliste verband tussen die aantal
kartels per duim en die fynheid van die vesel in wol wat goed

gegroei het en van goedgeteelde skape verkry is.

Fynwol van hierdie soort vertoon 16 of meer kartels per duim, medium-
wol 12-15 kartels, en sterkwol 9-12 kartels.

Kartel is 'n aangebore eienskap maar die uitdrukking daarvan mag deur
omgewingsfaktore beInvloed word. Die aangebore hoedanigheid is egter
baie sterk en die kartel van goedgeteelde wol sal nie baie verwring wees
nie, tensy die skaap baie swaar gely het.

Die ideaal is om	 teel vir soveel wolbedekking moontlik en wat so min
moontlik sal varieer, omdat wol wat in alle opsigte reelmatig is die beste

spin.	 Variasies in middellyn kom ongelukkig in dieselfde
Reblmatig-	 stapel voor, en in verskillende dele van dieselfde vag, selfs
held van
Fynheid.	 op heeltemal gladdelyf skape, b.v. die Vi-oekwol verskil ge-

woonlik van die bladwol, terwyl die vesels op die plooie
altyd growwer is as die wat tussen die plooie is. Beoordeling moet onder
hierdie omstandighede nie te straf wees as daar 1 of 2 tellings verskil is nie,
maar as daar groter onreelmatigheid bestaan, moet dit behoorlik in aanmer-
king geneem word. Steekhaar of growwe vesels in die vag is klaarblyklik
ongewens.

Dit word aangedui deur volheid van gevoel en die feit dat die wol nie
platgedruk kan word nie. Kompakte selstruktuur moet direk verant-

woordelik wees vir die vermoe van wol om liewers op die
Staankrag

-

vel te staan as om daaraan te hang, maar die beoordeling van
en S
formasie

tape .l
	 hierdie kenmerk word grootliks beinvloed deur die digtheid

van veselgroei, en hierdie eienskap word weer beInvloed
deur die hoeveelheid olie wat in die wol aanwesig is. Te veel olie van 'n
klewerige tipe is dikwels verantwoordelik vir 'n verkeerde skatting van die
werklike staankrag.

Stapelformasie. Fynwol het kleiner stapels as sterkwol. Alleen gebrek
aan stapelformasie moet dus beoordeel word, d.w.s. as daar geen stapels
is nie, of as die stapels begin opbreek in stringe, of toutjies-agtig is.'

Die eienskap lengte moet beoordeel word in verhouding tot die fynheid
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van die vesel, b.v. in 70's wol moet 3 duim as 'n goeie lengte beskou word,
terwyl ten minste 32 duim nodig is vir wol van 60's kwali-

Lengte en teit. Hoewel egalige lengte deur die hele vag wenslik is,
Egaligheid
van Lengte.	 is dit byna onmoontlik om so'n vag te verkry. 'n Klein

variasie van minder as 'n +-duim behoort nie te streng be-
oordeel te word nie.

Punte moet alleen afgetrek word vir onegaligheid in lengte wanneer
die verskil opgemerk kan word sonder om die vesels werklik te meet.

Dit beteken die digtheid van veselgroei op 'n gegewe velopper-
vlakte. Uiterlike voorkoms gee gewoonlik 'n taamlik noukeurige aan-

duiding van digtheid, maar dit kan beter beoordeel word
Digtheid en deur met die hand op die wol te druk, of te kyk hoe maklik
Egaligheid

die wol vanmekaar gedruk word as dit oopgemaak word, envan Digtheid.
hoeveel vel daardeur blootgestel word.

Opmerking.—Uitermatige lengte gee soms die indruk van gebrek aan
digtheid wat werklik nie die geval is nie. By die beoordeling van wol van
verskillende lengtes moet dus fyn opgelet word.

Kleur, wit (nie kalkerig nie), lig-roomkleurig en wit met 'n groen
skynsel is gewenste kleure.

Kleur en	
Olie.—'n Vloeibare olie van enigeen van bogenoemde kleure

Olie	 is wenslik. Te veel of te min olie is ewe afkeurenswaardig.
Die olie moet net voldoende wees om die vesel te smeer

sodat dit 'n donkerige punt vertoon. Die beoordelaar moet sy diskresie
gebruik wanneer die skaap besonder goed behandel was (op stal gestaan en
'n kombers gehad het), en omgekeerd.

Klewerige, taai, kionterige olie met 'n goue skynsel of roesagtige kleur
is uiters ongewens.

Die wol op die pens en punte moet in alle opsigte soveel moontlik
met die wol op die res van die lyf ooreenstem.

Pens en	 Gewoonlik is die wol op die pens en punte egter in alle
Punte.	 opsigte swakker, veral in hoeveelheid, lengte en kleur.

(P. D. Rose, Lektor in Skape en Wol, Grootfonteinse Landbouskool.)

Klasseer van Merinowol.
Daar bestaan 'n sekere mate van misverstand in verband met die juiste

betekenis van wolklassering, want baie mense praat van „ sorteer " en
9, gesorteerde skeersels " in plaas van „ klasseer " en .. geklasseerde skeer-
sels ".

Wolklassering word in die skuur gedoen onderwyl die skeerdery aan
die gang is, en beteken die rangskikking van heel vliese, nadat dit
afgerand is, in verskillende grade of lotte, en hierdie lotte word dan
afsonderlik gebaal.

Wolsortering, daarenteen, word in die fabrieke gedoen, en beteken
die opdeling van die inhoud van 'n baal, of opdeling van afsonderlike vliese
(as hulle gevind kan word) in groepe stapels volgens hul spin-eienskappe ;
in hierdie geval word aandag gegee aan fynheid, lengte, gesondheid, ens.
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Hierdie werk word gedoen deur spesiaal-opgeleide persone bekend as
„ wolsorteerders " wat, deur voortdurende hantering en lang ondervinding,
bekend geraak het met die verskillende soorte wol, en 'n fyn gevoel en
juiste beoordeling ontwikkel het van die deursnee van vesels, wat so nood-
saaklik is in hul werk. Boere is nie in staat om hierdie werk te doen nie,
en selfs al was hulle ook, is dit nog twyfelagtig of sulke werk winsgewend
sal wees. Die kambolmaker maak spesiale standaard-sorterings, en hy
moet sorgvuldig die vereistes vir die spin-eienskappe daarvan handhaaf,
gevoiglik moet hy, al is die wol ook hoe egalig gekiasseer, dit weer ondersoek
voordat hy dit na die afdeling kan stuur waar dit gemeng of gewas word.

Wolklassering is nie 'n bale ingewikkelde werk nie, dog dis noodsaaklik
dat die wolboer moet weet wat die fabrikante verlang, ten einde sy wol
in die beste bemarkbare vorm aan te bied. Die wol wat so na moontlik
aan die vereistes van die koper voldoen, behaal altyd die hoogste pryse.

Vereistes in die Wolskuur.
Ten einde goeie kiassering te verseker, is dit noodsaaklik
dat die voorlopige werk, soos skeer, optel, oopgooi en afrand
deeglik gedoen word. Dis alleen moontlik wanneer aan
die volgende vereistes voldoen word :-

(a) Genoeg ruimte vir alle werkers.
(b) 'n Vloer wat gewas en gevee kan word. Op grondvloere,

bokseile of sinkplate kan nie goeie werk gedoen word nie.
(c) Genoeg goeie lig. Verspreide daklig is die beste.
(d) Een afrandtafel vir ten minste elke tien skeerders, die beste grootte

is 9 vt. by 5 vt. by 38 dm. hoog, met eenduimslatte 1+ dm. van-
mekaar.

(e) Stukwol-uitsoektafels. 'n Tafel waarvan die blad uit latte bestaan
beteken niks vir hierdie werk nie. Die werk kan vinniger gedoen
word op 'n tafel met 'n gladde blad. Gladde sink waarin gaatjies
van 3,1„ duim gemaak is sodat hulle 4 duim vanmekaar is, is 'n
goeie gladde blad en laat toe dan die sand deurval, die beste
grootte is 4 vt. by 3 vt. wyd en 38 dm. hoog—die lengte hang
of van die aantal werkers ; elke man het ten minste ses voet
nodig. Sien opmerkings onder „ Uitsoek van Stukwol ".

(1) Wolklasseerbakke. 'n Goeie grootte is 4 vt. wyd, 5 vt. lank en
6 vt. hoog.

Naturelleskeerders leer you—die bietjie tyd wat gebruik word om hulle
te wys wat die regte en maklikste manier van skeer is, sal voordelig bestee

(I) Skeer. 
wees. Loof 'n geringe prysie uit aan die een wat 'n skaap
die beste skeer en die vlies heelhou, en die gevoig is goeie

werk deur-die-bank. Hulle sal enige moeite doen om die prys te wen, en
deurdat hulle vir die prys werk, vergeet hulle die gejaag vir lootjies, wat
altyd slegte werk as gevolg het. Te veel wol op die skeerplanke is die oor-
saak van slordige werk, met die gevoig dat onegalige lengtes en geskeurde
vleise verkry word. Hierdie vliese kan nie opgetel en behoorlik oopgegooi
word nie. As die vliese sleg oopgegooi word op die afrandtafels beteken
dit 'n verlies van tyd en onverskillige afranding, en die onvermydelike gevolg
is swak kiassering.

Moenie begin voordat die son op is nie, en hou op met werk voordat
dit donker is. Daar is niks wat so bedrieglik is as wol in swak lig nie, en die
uitgeputte werker doen slordige werk.

Die Skeervloer.—Vir elke skeerder is 'n ruimte van ongeveer 4 vt. by 4
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vt. nodig. As mens verwag dat die skeerders hul eie vloere moet skoon hou,
sal jy teleurgestel wees. Sorg dat daar een of twee klein kaffertlies is wat
die vloere skoonmaak onmiddellik nadat die vliese verwyder is. Goeie
besems maak die werk doeitreffender. Verder sal die werk op die tafels
bespoed word as die mikwol verwyder word sodra dit afgeskeer is ; as
dit op die vloere bly le, sal dit saam met die vliese opgetel word.

Aangesien die penswol nie aan die vlies bly sit nie, moet dit opgetel,
opgerol en in 'n afsonderlike bak geplaas word. Neem dit so dikwels moont-
lik oor na die tafels. Ongeskeurde penswol kan makliker skoongemaak
word.

Optel en Oopgooi van Vliese.—Leer een of twee naturelle om hierdie
werk te doen voordat die skeertyd aanbreek. Hulle leer gou om die werk
goed te doen en spaar tyd, kommer en werk wanneer die skeerwerk in
voile swang is.

Afranding kan beskryf word as die verwydering van daardie gedeeltes
wat swakker is as die grootste gedeelte van die vlies, met die doel om die

(2) Afrander. 
vlies te verbeter terwyl dit op die tafel oopgegooi le en die
verbetering aangebring kan word. Goed-oopgegooide heel

vliese kan maklik gehanteer word. Afranding is noodsaaklik, want in elke
afsonderlike vlies vind ons verskil in lengte, dikte van vesel, spansterkte,
kleur, kondisie, sours klitswol, ens. Die gedeeltes wat verwyder word,
word genoem afrandsels, stukwol of brokkies, en bestaan gewoonlik uit
die „ kraaineste ", kort wangwol, growwe nekplooiwol (as daar is), sweet-
loks, kort rante van die voorbeen, vuil stukkies van die pens en lieste, kort
growwe broekwol en miskien ook nog vuil of kort rugwol. Puntewat verskil,
help die afrander deurdat hulle onmiddellik verskille in lengte en dikte
van vesel aandui. Die persone wat hierdie werk doen, word „ afranders "
genoem, en hulle moet goed kan oordeel, want elke vlies moenie alleen
volgens sy eie merite behandel word nie, maar volgens die hele skeersel.
Afgesien van hoe goed die skape ookal mag wees, kom daar voortdurend
vliese van verskillende lengte, fynheid, kleur, ens., voor, gevolglik moet
die afrander met die eerste oogopslag besluit watter gedeeltes by onmiddellik
moet verwyder omdat dit met die grootste gedeelte verskil.

Daar kan geen reel neergele word wat betref die juiste hoeveelheid wat
van elke vlies verwyder moet word nie, maar dit word gou duidelik vir die
afrander dat 'n derdegraad vlies nie op dieselfde manier behandel kan word
as 'n eerstegraad vlies nie. Elke vlies moet dus op sy eie merite behandel
word. Maar daar is tog nog 'n punt wat in oorweging geneem moet word,
naamlik, die grootte van die skeersel, want dis heeltemal verstaanbaar dat
die vliese in 'n klein skeersel nie so straf afgerand kan word as in die geval
van 'n groot skeersel nie.

As dit dan onmoontlik is om presies te se hoeveel van elke vlies verwyder
moet word, is dit ook onmoontlik om te se in watter verhouding die byklasse
tot die vliesklasse moet wees. In verskillende gevalle verskil omstandighede,
want in 'n saadbesmette skeersel moet die byklasse noodwendig groter
wees as anders. Soos later opgemerk sal word, wanneer afsonderlike skeer-
sels bespreek word, moet daar nie soveel klasse gemaak word dat die skeersel
in 'n groot aantal klein lotte verdeel word nie. Dis alles 'n kwessie van
verhouding, en geen verduideliking op papier kan iemand leer om oordeel-
kundig of te rand nie.

'n Paar houtkaste of mandjies van middelmatige grootte naby die afrand-
tafel, waarin die stukkies gegooi kan word, help om die wol en die skuur

180



VEEBOERDERY

skoon te hou. As onderaan die houer 'n paar houte, soos sleebalke, vasgesit
kan word, kan hulle makliker heen en weer geskuif word tussen die afrand-
tafels en die tafels waar die stukwol uitgesoek word. 'n Afsonderlike houer
vir die rugwol is veral noodsaaklik. Sanderige rugwol moet onder geen
omstandighede gemeng word met die stukwol nie—selfs al word dit later
uitgehaal—want dit maak die stukwol vuil en verminder die waarde daarvan.

Belangrikheid van Wolpunte.—Gewoonlik word die graad of klas, waaraan
'n vlies behoort, bepaal nadat dit toegerol is. In groot skure waarin wol-
klasdeskundiges werk, kan hierdie metode feitlik nie verander word nie,
maar in ons land waar die eienaar gewoonlik afrander en klasseerder is,
word gereken dat bale beter werk gedoen kan word. Mens kan die kwaliteit
en spinnommer van 'n vlies bale beter beoordeel terwyl dit oop op die
tafel le as wat vermoed word. 'n Bykomende studie van die punte sal waarde-
voile aanduidings gee, wat alleen na noukeurige studie van die onderkant
of opgemerk kan word. Hare en swak gehalte word byvoorbeeld maklik
aan die punte gesien, terwyl, as die vlies eers toegerol is, die kombinasie
van duideliker eienskappe geneig is om meeste aandag te trek, met die
gevolg dat sulke foute oor die hoof gesien word.

Die kwaliteit kan juister weergegee word deur die punte as deur die
onder-ende. Dikwels verklaar beginners en selfs geoefende persone, dat
die vlies terwyl dit met die punte na bo op die afrandtafel le, sonder twyfel
van swakgehalte is, dog as dieselfde vlies later in toegerolde vorm aan hulle
gegee is, is hulle nie in staat om die fout, wat vantevore duidelik sigbaar
was, weer op te merk nie. Verder toon die punte wat vanmekaar verskil
in dieselfde vlies (wangwol, nekplooiwol, kante van die broekwol, ens.)
die verskille en relatiewe lengtes baie duidelik ; trouens die intelligente
afrander word hoofsaaklik gelei deur hierdie onderskeidings in die punt-
formasie. Mens kan die kwaliteit van 'n vlies baie juister bepaal as jy die
punte ondersoek, en skaap- en wolstudente word sterk aangeraai om meer
aandag te gee aan die studie van die punt as wat tot dusver die gewoonte
was. Om die redes wat hier opgenoem is, is dit wenslik om nie die vlies
met die geskeerde kant bo-op die afrandtafel oop te gooi nie.

As die vlies klaar afgerand is, moet die afrander dit toerol, en hierdie
werk kan beskryf word as die saamrol van die vlies, of die gedeeltes daar-

(3) Toerol. 
van wat oorbly, sodat dit in 'n bondel is wat maklik gehanteer
kan word, en die vlies sy beste voorkoms kry.

Die metode van sorgvuldige inrol van minderwaardige dele wat in
ander boeke beskryf word, word slegs aanbeveel wanneer vliese vir uit-
stallingsdoeleindes berei word, of wanneer die werkers meer as genoeg
tyd tot hul beskikking het. Mens kan hierdie metode nie kritiseer nie,
dog dit neem feitlik meer tyd in beslag as wat in 'n besige skuur daaraan
gegee kan word. Die algemene veronderstelling is dat die toepassing van
hierdie metode, waardeur die swakste gedeelte (agterste broekwol) wegge-
steek, en die beste (skouers) blootgestel word, die waarde van die skeersel
aanmerklik hoer maak. 'n Afsonderlike vlies het ongetwyfeld 'n mooi
voorkoms solank as dit nog sy indiwidualiteit in die skuur behou, dog as
die vliese eers van die klasseertafel in die bakke gegooi is, dan gebaal en
gepers is, en uiteindelik vir verskeping gepers word, het hulle hul mooi
voorkoms en indiwidualiteit verloor. Enige sorteerder weet vrywel dat
dit onmoontlik is om 'n afsonderlike merinovlies, wat heel is, uit 'n baal te
haal, en ook om 'n vlies op so 'n manier oop te rol dat by in staat sal wees
om te onderskei tussen die verskillende dele soos die skouers, broek, ens.
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In enkele gevalle sal dit miskien moontlik wees, dog geen sorteerder wat
met Merinowol werk, het die tyd of lus om dit te doen nie, want hy word
gewoonlik per baal van 240 lb. betaal, en derhalwe probeer hy soveel wol
as moontlik op 'n dag te behandel.

Bowendien, wanneer wol aan die kus vir verkoping oopgemaak word,
word geen afsonderlike vliese uitgeneem nie ; kopers trek eenvoudig 'n
klomp uit totdat hulle genoeg wol het om die waarde te bereken. Hulle
is ongetwyfeld nie gretig om heel vliese te vind en na die skouerwol te kyk
nie, dog hulle stel liewer belang in die swakker gedeeltes as hulle dit kan
kry.

As die afranding deeglik gedoen is, behoort dit nie nodig te wees om
die swakker gedeeltes in te rol nie, want hulle behoort almal verwyder
te wees. Al wat in die skuur nodig is, is om die vliese toe te rol met die
geskeerde kant buite, sodat dit in rolvorm sal bly ; die doel hiervan is net
om dit makliker oor te neem van die afrandtafel na die klasseertafel, vandaar
na die bakke en dan na die bale. As die vlies geskeur is, of deur strawwe
afranding oopgebreek is, moet die afrander 'n heel deel neem en die res
daarin toerol.

Die vorm waarin die wol in die baal gaan, is nie so belangrik as die ver-
wydering van die gedeeltes wat nie aan die standaardvereistes voldoen nie.

Bostaande informasie word nie gegee met die doel om boere aan te
moedig om hul werk slordig te doen nie, maar meer om hulle te wys dat dit
noodsaaklik is om liewer alle beskikbare tyd te gee aan deeglike afranding,
in plaas van die waardevolle tyd te mors op die maak van aantreklike rolle.

Van die afrandtafel word die gerolde vliese na die klasseertafel geneem,
waar dit reggepak word om deur die klasseerder ondersoek te word. In
ons land is die skeersels egter so klein dat voltydse klasseerders nie in diens
geneem word nie. Die man wat by die afrandtafel werk, is gewoonlik ook
verantwoordelik vir die kiassering, en gevolglik is 'n klasseertafel in sulke
gevalle onnodig, want die vliese kan sommer direk in die regte bakke gegooi
word.

Klasseerbakke moet so groot gebou word dat dit 'n bietjie meer wol
bevat as die inhoud van een baal. Dit moet in so 'n posisie staan dat die

lig daarop so goed as moontlik is, en dat die klasseerder
(4) Klasseer- met 'n oogopslag die inhoud van elkeen kan sien. Daar kan
Bakke.

nie te veel nadruk gele word op die waarde van sulke bakke
in 'n skuur nie, want sonder hulle is dit feitlik onmoontlik om doeltreffend
te klasseer. Geen wolklasseerder is onfeilbaar nie, en tensy hy hierdie
bakke het, sodat hy die vliese bymekaar, en die kiasse langsmekaar kan
sien, is dit feitlik seker dat hy onwetend sy standaard geleidelik sal verander.
Daar word dikwels te vee.I nadruk gele op die waarde van die bakke vir die
verkoeling van die vliese, terwyl hul grootste waarde uit die oog verloor
word.

Afkoeling is van min of geen belang, terwyl vergelyking alles is, en dit
kan alleen gedoen word as mens klasseerbakke het.

Moet nooit alles wat in 'n bak is met een keer baal nie ; hou altyd 'n
paar vliese vir vergelykingdoeleindes in die bak, sodat die regte standaard
gehandhaaf kan word.

Vereistes van die Fabrikant.

Vir die wolboer is dit noodsaaklik om te weet wat die fabrikante verlang
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en om watter redes hulle voorkeur gee aan sekere wol. In die bespreking
hieronder word kortliks aangetoon waarom fabrikante sekere wolsoorte
verkies.

(1) Gesondheid.—Wolvesels afkomstig van skape wat nooit gebrek ly
nie, sal gesond en sterk wees. Siektes, ongunstige weidingstoestande en
ouderdom, veroorsaak swak wolgroei, waardeur die vesels tingerig is of
'n breek in die wol ontstaan. Sulke vesels word gebreek deur die spanning
in die masjiene. Gevolglik sal die vesels nie gebruik kan word vir die doel
waarvoor dit gekoop is nie.

(2) Lengte.—Op 'n Iengte-basis word wol verdeel in twee hoof groepe
(a) kaardwol en (b) kamwol. Die twee groepe word vir verskillende doel-
eindes gebruik en word in aparte fabrieke verwerk.

(a) Kaardwol-fabrieke.—Die wol word nie uitgekam nie en Merinowol
van onder twee duim word hoofsaaklik hier verwerk. Daar sal altyd 'n
redelike aanvraag wees na kortwol. Sodra meer boere kortwol skeer
sal die aanvraag beperk word en pryse sal daal as gevolg van die oorproduksie.

(b) Kamwolfabrieke.—Langer wol word hier verwerk. Die wol gaan
deur die kaard- en kamprosesse waar die korter- en tingerige vesels agter-
gehou word. Die waarde van die wol word bepaal deur die verhouding
van kambol tot kamafval.	 Eweredigheid in Iengte gee minder afval, 'n
eweredige garing en 'n beter weefsel.

Vir die fabrikant is Iengte en eweredigheid van Iengte dus 'n bale belangrike
eienskap.

Om absolute eweredigheid te verkry in lengte sal nie moontlik wees
nie, maar die doel moet wees om die gemiddelde Iengte so na aan die ideaal
te kry as moontlik. Deur verskeie navorsers is reeds daarop getoon dat
in dieselfde wolmonster die reguit lengte van vesels baie verskillend is,
d.w.s. dat daar 'n wye distribusie van vesels is vir lengte. In dieselfde monster
wat skynbaar vesels bevat wat ewelank is, work vesels aangetref wat 14- maal
korter is, as die Iangste vesels in dieselfde monster. As wol afkomstig van
verskillende liggaamsdele gemeng word, sal die distribusie van vesels nog
wyer wees, en waar 35 skape se wol in een baal versamel is, sal die vesels
nog meer versprei wees.

Die doel van elke wolboer moet dus wees om verspreiding van vesels
vir lengte so gering moontlik te maak—daarom word die wol in klasse verdeel
volgens lengte, en groter verskil as 'n z duim tussen twee lengtes word nie
gemaak nie.

Omdat lengte so 'n vername rol speel by fabrikasie en omdat lengte
meetbaar is met 'n maatstaf en selfs bale akkuraat geskat kan word deur 'n
geoefende klasseer, word lengte geneem as basis vir die klasseer van wol.

As die saamgeperste wol in die fabrieke gesorteer word, kan die fyn-
heidsverskille onderskei word—maar die gekoekte wol kan onmoontlik
volgens lengtes verdeel word. Hierdie gedeelte van die werk word dus in
die skeerskuur verrig.

(3) Fynheid.—Merinowol in die algemeen word beskou as fyn wol. Die
sterkste (60's) merinowol is nog heelwat fyner as die fynste wol afkomstig
van enige van die kruisrasse.

Merinowol word verder verdeel in Sterk (60's) Medium (64's) en Fyn-
wol (70's). Die ideale klassifikasie van wol sou dus wees as elke lengte-
groep se wol verder onderverdeel word in sterk, medium en fyn wol.
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Die dikte van die vesels en die egaalheid in dikte sal dus bepaal of die
wol tot sy beste voordeel verwerk kan word. Hoe fyner die vesels en hoe
meer egaal die dikte, des te fyner en sagter en !anger garing kan gespin
word, en die weefstof sal soveel ligter en sagter wees.

Die wetenskap toon egter aan dat daar 'n baie wye distribusie van
vesels is vir fynheid, selfs op dieselfde liggaamsdeel. Dit is bewys dat op
'n skaap se blad sommige vesels aangetref word wat dikker is as die
fynste vesels op dieselfde plek.

Wanneer wol van verskillende liggaamsdele en vir verskillende skape
saamgevat word, sal die verspreiding van vesels nog meer prominent wees .

Vir die wolboer sal dit dus noodsaaklik wees om sy kudde so egaal
moontlik te teel, en dan die wol so te klas dat die ergste oneweredigheid tot
'n groot mate uitgeskakel word.

Dis ook bewys dat daar 'n sterk korrelasie bestaan tussen lengte en
fynheid van wol op dieselfde liggaamsdeel, d.w.s. as wol op die blad egaal
is vir lengte, sal dit ook egaal wees vir fynheid.

Afgesien van die distribusie van vesels, is daar ander faktore wat invloed
uitoefen op die fynheid van wol, soos erflike eienskappe, voeding, klimaat,
siekte en behandeling van die diere.

As gevolg van al die faktore is die subjektiewe beoordeling van wol
vir fynheid deur die leek nie so akkuraat nie. Dit alles dwing die boer om
met onvermoeide strewe sy skape uit te soek vir meer eweredigheid in
kartelformasie en daardeur vir egaalheid in fynheid. In die skeerskuur
sal die klassifikasie vir fynheid dan ook vergemaklik word.

(4) Kwaliteit.—'n Goeie kwaliteit wol is een met 'n sagte, vol hantering.
Die sagte hantering word bepaal deur verskillende grade van elastisiteit
en vormbaarheid. Hierdie eienskappe word ook aangetref in die gefabri-
seerde kledingstof.

Wol met 'n harde hantering gee meer kamafval ; verder is die garings
wat gespin word stewiger en minder vormbaar.

(5) Kondisie.—Wol word gekoop op 'n basis van skoonopbrings. On-
suiwerhede in wol bestaan uit vetsweet, grond en plantaardige onsuiwer-
hede, soos sand, klits, steekgras, ens. Skoonopbrings van vagwol in Suid-
Afrika is ongeveer 45 persent. Sodra die skoonopbrings baie afwissel,
sal die taak van die wolkopers bemoeilik word, deurdat hulle groter risiko's
moet neem by die skatting van die persentasie skoon wol. Waar steekgras
en klits baie volop is, sal die fabrikante 'n spesiale proses moet toepas om
die plantaardige deel te verkool met verdunde sure. Hierdeur word die
bewerkingsproses duurder, en die kwaliteit van die wol word verlaag.

Teermerke moet verwyder word, omdat sulke merke verkleurde
vesels gee in die verwerkte materiaal, waardeur die waarde van sulke
fabrikate sleg beInvloed word.

(6) Kleur.—Merinowolvesels het 'n wit kleur. In die ru-produk word
die kleur beInvloed deur die kleur en vloeibaarheid van die vetsweet, Die
regte hoeveelheid vloeibare olie met die gewenste wit-, room-, of effe
groenkleur is 'n aanduiding dat sulke wol goed gegroei het.

Roeserige vetsweet, wat in stukkies op die vesels sit, beskerm nie die
vesels nie en gee 'n slegte voorkoms met 'n skynbaar swakker hantering
aan die wol. Die kleur van urinegevlekte en ander sleg-verkleurde wol sal
in die wasproses nie heeltemal verwyder word nie, sodat dit noodsaaklik
is dat al hierdie wol in die skeerskuur apart gehou word.
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Die markwaarde van wol hang af van die aanvraag en van die wyse
waarop die wol geklasseer is volgens elk van die ses punte hierbo bespreek.

Elke klas wat vir verkoop aangebied word, moet aantreklik en so egaal
moontlik wees vir die verskillende eienskappe hierbo bespreek. Deur die
verskillende tipes wol apart te hou, sal kompetisie verskerp word, omrede
die kopers dan met minder risiko wol kan koop vir die verskillende fabrieks-
benodighede.

Waar wol dus vir 'n aantal jare onder 'n bestemde merk verkoop word,
b.v. die Springbokkop, sal dit al you vir die kopers duidelik wees dat die
wol meer egaal is en dat dit beter voldoen aan die vereistes wat van sulke
wol verwag word. Hierdeur word kompetisie uitgelok wat 'n groter afset
as gevolg sal he. Die makelaars kan geklasseerde wol baie aantrekliker
tentoonstel, waardeur die kopers se aandag dadelik getrek word.

Minimum Vereistes van Klassering.

Al hierdie punte word dus in ag geneem by klasseer van wol, hoewel
dit nie moontlik sal wees om die skeersel akkuraat te verdeel volgens al
die eienskappe nie, omdat die hoeveelheid wol wat elke boer hanteer nie
genoeg sal wees om so 'n uitermate fyn verdeling te regverdig nie, en omdat
die bewerking dan 'n besondere ingewikkelde proses sal wees.

Die beste metode van bewerking en klassering van wol kan elke boer magtig
word deur wolklaskursusse by te woon waar boere geleer word hoe om die
onderstaande standaarde van die Nasionale Wolkwekersvereniging doel-
treffend uit te voer

Merk.
(1) Teermerke.—Knip alle merke van skape af voordat met

skeerdery begin word, en merk bale 	 ABR
(2) Lox.—Verwyder sweetwol en urinebevlekte wol van

vagte en pence, ook harige stukkies en pootjiewol. Sorg
dat urine-bevlekte wol droog is en dat Been miskloste
ingesluit is nie. Merk 	 LOX

(3) Sanderige Rugwol.—Verwyder die baie sanderige, tingerige
en verweerde rugwol van vagte. Merk 	 BKS

(4) Afrandsels.—Verwyder pens- of buikwol, punte, kort
stukkies, saderige kante, nekvoue en growwe broeke
van vagte. Merk 	 BP

(5) Growwe Wol.—Hou alle growwe slegte wol, wat nie van
Merino-kwaliteit is nie afsonderlik. Merk 	 XM

(6) Dooie WoI.—Alle wol, gepluk of geskeer van gevrekte
skape, moet afsonderlik gehou word, want dit kan
miskien die oordraer wees van gevaarlike siektes, en
inmenging met ander wol sal onverbiddelik afgekeur
word. Merk 	 PLK

(7) Velwol.—Hou alle wol, wat geskeer is van velle van ge-
slagte skape, afsonderlike en merk.. 	 VEL

(8) Ramwol.—Indien ramagtig, moet dit afsonderlik gehou en
gemerk word 	  RAM
(As daar nie genoeg is nie kan dit met XM gemeng word 	 )

(9) Lammerwol.—Hou alle lammerwol afsonderlik en merk
(Harige lammers behoort verwyder te word voordat
geskeer word.)

(10) Vagte.—Klas die gesonde vagte van Merino-kwaliteit ten
minste volgens lengte, sodat soveel moontlik eweredig-

185



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Merk.

held verkry word en in iedere geval 'n groter lengte-
verskil as 1 dm. nie ingesluit word in enige klas nie.
Enkele tingerige vagte moet opgebreek en ingemeng word
met BKS of BP waar dit beste pas. Verwyder alle vagte
wat merkbaar sterker (growwer) of swaarder of minder
aantreklik is as die gemiddelde van die klas. Merk oor-
eenkomstig die kortste wol in die lyn.

Superkamwol, minimum lengte 24 dm. Merk. 	 A
Kamwol, minimum lengte 21 dm. Merk 	
Kort Kamwol, minimum lengte 1 73,. dm. Merk 	
Superkortwol, minimum lengte 14 dm. Merk 	
Kortwol. Merk 	

Elke skeersel sal hoofsaaklik bestaan uit medium-, fyn- of medium•
sterkwol. By so 'n eweredige skeersel sal die standaarde meer effektief

toegepas kan word. Daar is geen rede waarom fyn (70's)
Verdeli ng	 en medium wol (64's) nie gemeng kan word in 'n kleiner
van	 skeersel. Dieselfde geld vir medium en sterk wol.
Skeersel. Dit is nie wenslik om sterk, medium en fynwol te meng

nie.

In 'n klein skeersel, of in 'n medium-fynwol of medium-sterkwol sal
dit nodig wees om die wol te verdeel volgens lengte.

Al die A. (21 dm.) wol word bymekaar gegroepeer. So ook die B.
(2+ dm.) en die wol met 'n C. (1,4 dm.) lengtes. Sodra daar min wol is met
'n (C.) lengte sal sulke wol met die byklasse gemeng word waar dit inpas.
Is die skeersel klein sal dit nodig wees om die A. en B. wol te groepeer, en
as dit 'n gemiddeld korter skeersel is, dan weer die B. en C. Dit word
streng afgekeur dat A., B. en C. wol gemeng word. Dit is dus duidelik dat
naasaanliggende klasse gemeng kan word, d.w.s. A. en B., of B. en C., maar
nie A. en C. of A., B. en C. nie.

Verder is dit dan ook nodig dat elke lengtegroep verdeel kan word
volgens kondisie en kleur, d.w.s. dat alle ligte en medium ligte vagte met
'n goeie kleur bymekaar, en die medium swaar, swaar vagte en vagte met
'n swakker kleur bymekaar val.

Waar daar min van hierdie onaantreklike, swaarder vagte is, sal hulle
afgeskuif word uit die lengteklas na 'n laer klas of na een van die byklasse waar
dit sal inpas.

Enkele te sterk of growwe wol sal afgeskuif word na 'n uitskotklas.

Waar die skeersel bale oneweredig is en bestaan uit growwe, sterk,
medium, en fyn wol sal dit noodsaaklik wees om fynheidsverskille ook te
maak. Dit is egter moontlik dat die boer deur versigtige seleksie 'n kudde
kan teel wat taamlik egaal is vir fynheid.

Waar noukeurig volgens lengte en skoonopbrings geklas word, sal die
gevaar nie bale groot wees dat uiters sterk en baie fyn wol gemeng word
nie.

Waar so'n onreelmatigheid voorkom, sal die sterker wol oor die alge-
meen die langste wees en hoofsaaklik in die A. en B. klasse val. Die fyn wol
sal korter wees en meer in die B. en C. klasse val.
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Aanbevelings in verband met Uitgebreider klassering.

Eweredigheid is die kardinale vereiste van goeie klassifikasie.—Die in -

struksies hierbo skrywe voor absoluut minimum-vereistes van klassering.
In bale gevalle, sal streng nakoming van die minimum-vereistes egter sommige
van die klasse onwenslik oneweredig laat. Waar merkbare oneweredigheid
in 'n lyn voorkom, moet dit uitgeskakel word deur een of twee addisionele
lyne te maak.

Merk.
Afrandsels.—Waar die BP oneweredig is wat betref lengte

en kondisie, verwyder die ligste buik- en puntwol wat
dm. en oor is, en merk 	 CBP

Die orige korter en swaarder pens en puntwol sal dan ge-
merk word 	 BP

As daar enige blykbare voordeel is, kan die lang ligte penswol
van 14 dm. en oor afsonderlik gehou en gemerk word 	 CB

So ook kan lang ligte punte van 1 73,- dum. en oor afsonderlik
gehou en gemerk word 	 CP

Lammerwol.—As daar genoeg Hoggets en lang lammerwol van
2 dm. en oor is, hou afsonderlik en merk 	

Lang lammerwol van 1+ dm. en oor, merk 	 LL
Die kortste lammers word dan gemerk.. 	 L
In 'n groot skeersel kan ook lammer lox afsonderlik gehou

en gemerk word 	  L LOX
Vagte.—As daar 'n merkbare oneweredigheid met betrekking

tot fynheid voorkom in die vaglyne, behoort die lengte-
klasse ook volgens fynheid geklas te word. Daar is voor-
siening gemaak vir Brie fynheidsklasse vir elke lengte-
klas : (1) fyn wol (70's en oor), letter F ; (2) medium-fyn
wol (64/70's), letter M., en (3) sterk wol (60/64's), letter S.
Die volledige klasse van lengtefynheid kan dus as volg in
tabelvorm opgestel word :—

Fyn  	 A/F
Superkamwol 2n dm. en oor 	  Medium fyn 	 A/M

Sterk 	 A/S

rFy n 	 B/F
Kamwol 2+ dm. en oor 	 -{ Medium fyn 	 B/M

Sterk 	 B, S
rFyn  	 C/F

Kort kamwol 1,i dm. en oor 	  Medium fyn 	 C/M
LSterk 	 C/S

- Fyn  	 Di F
Superkortwol 1+ dm. en oor 	 . Medium fyn 	 D/M

LSterk 	 D/S

Fyn  	 E/F
Kortwol onder 1+ dm 	  Medium fyn 	 E/M

Sterk 	 EIS

Dit moet egter onthou word dat die minimum lengtes hierbo voor-
geskrewe streng van toepassing is op medium-fyn wol. Vir 'n sterkwol-
skeersel moet die minimum-lengte vir elke lengte-klas vermeerder word
met + dm., en vir 'n fyn-wolskeersel kan dit verminder word met + dm.

Merk ooreenkomstig die kortste en sterkste wol in elke klas wat ge-
maak word.
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Namate die skeersels groter word, sal dit betaal om meer klasse te
maak. In 'n groter skeersel en in 'n baie gemengde skeersel sal dit nood-

saaklik wees om ook fynheidsverskille te maak volgens die
Groepering	 N.W.K.V. se standaarde.
van	 Net soos by lengte sal net naasaanliggende fynhede gemeng
skeersel.

word, d.w.s. sterk- en mediumwol, of medium- en fynwol,
maar dit word nie aanbeveel dat sterk, medium en fyn wol gemeng word
nie. Die medium- en sterkwol met 'n A. en B. lengte kan gemeng word.
In so'n klas sal alle fynwol en korter wol (C.) apart gehou word. Enige
voorbeelde

AF en BF = BF (1)
AM en AS = AS (2)
AF en AM = AM (3)
AM en BM = BM (4)
AM en AS en BM en BS = BS (5)

Waar ligte, medium en swaarwol in 'n skeersel aangetref word, kan
sulke klasse verdeel word volgens skoonopbrings, byv.—

AM en BM = BM (6).
Med. lig en lig -- Med. Lig.

en
AM en BM = BM (7)
Med. swaar en swaar = Med. swaar.

Op hierdie manier kan wol op baie verskillende maniere gegroepeer
word om te voldoen aan die vereiste van elke indiwiduele skeersel. Wol
word dus gegroepeer volgens lengte, fynheid, skoonopbrings, en die minimum
merk vir lengte en fynheid word toegepas.

Die minste wol, wat bestaan uit die res van die vagte, word by die by-
klasse ingevoeg, en as dit nergens pas nie, word 'n aparte klas gemaak wat
al die vagte insluit, en word gemerk ooreenkomstig die minimum-klas van
wol in die baal.

Byklasse.—Waar die grootte van die skeersel dit regverdig, kan al die
bykiasse gemaak word, nl. C.B.P., B.P., B.K.S. en LOX. In kleiner skeersels
sal die kiasseerder sy diskresie moet gebruik watter klasse uitgesluit moet
word. By 'n klein skeersel, wat bestaan uit ligte langvliol, sal dit sekerlik
betaal om 'n C.B.P. klas en 'n LOX klas te maak. Die LOX sal van 'n ligter
en aantrekliker gehalte wees as wanneer al die klasse gemaak word.

By korter en swaarder wol sal dit wenslik wees om slegs B.P. en LOX
klasse te maak.

(N. G. Wessels en J. J. Kotze, Skaap- en Wolbeamptes, Grootfonteinse Landbouskool.)

Punteskaal vir Merinowol.
Die doel van die punteskaal is om die waarde van verskillende fisiese

eienskappe van Merinowol in syfers weer te gee.

Dit word aan die hand gegee dat dit meer tevredenheid sal meebring,
en van ontsaglike opvoedkundige waarde sal wees, as die punteskaal nie
net vir onderrigdoeleindes dien nie, maar ook, onder opdrag van tentoon-
stellingverenigings, deur beoordelaars gebruik word ; kaarte met die
voorgestelde punteskaal daarop kan vir die doel aan beoordelaars uitgereik
word.
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Die Punteskaal.

1. Lengte en Eenvormigheid van Lengte 	

2. Trekweerstand-

10

(a) Goedgevoed en	 nie tingerig nie 	 (10)
(b) Punte vry van verwering 	 (10) 20

3. Kwaliteit-
(a) Sag om te hanteer 	 (10)
(b) Aard van kartel. 	 (10) 20

4. Veseldikte en eenvormigheid van Spinnommers   15

5. Kleur en vloeibaarheid van Wolvet. 	 5

6. Kondisie-
(a) Totale skoonopbrings 	 (25)
(b) Afwesigheid van klits,	 grassaad,	 ens., en verfmerke (5) 30

Totaal 	 100

Aantekenings vir Gebruik by Beoordeling.

(a) Lengte.—Die volgende minimum lengtes vir jaar-oud wol word as
leidraad aangegee :-

80's en hoer 	 duim.
70's.. 	  2+ duim.
64's 	  2f duim.
60's 	  3, duim.

(b) Trekweerstand.—Wol wat meer as 'n kwartduim van bo of onder
'n breekplek het of bepaald tingerig is, behoort gediskwalifiseer te word.
Wol wat binne 'n kwartduim van bo of onder 'n breekplek het of tingerig
is, behoort onder Item 2 (b) van die punteskaal behandel te word.

(c) Kaael.—Die kartel moet duidelik en reelmatig wees in fyn, medium
en sterk wol.

(d) Wol benede 60's kwaliteit moet gediskwalifiseer word.

(e) Kleur.—Die ideale kleur van Merinowol is wit ; daar is geen beswaar
teen 'n roomkleur nie, en ligte dipvlekke moenie nadelig geag word nie.

(f) Gekleurde Vesels, ens.—Wol met gekleurde vesels en steekhaar of
haar behoort gediskwalifiseer te word.

(g) Opbrings.—Mens moet baie versigtig wees by die beoordeling
van die skoonopbrings. Gewig weens lywigheid moet behoorlik in aan-
merking geneem word.

'n Verskil van vyf punte moet vir elke half-pond verskil in die totale
skoongewig van vliese toegeken word. Die totale skoongewig moet na
skatting, of. indien moontlik, deur berekening bepaal word.

Aanbevelings aan Tentoonstelling-verenigings.

1. Die punteskaal moet net vir die beste inskrywings in 'n klas gebruik
word. Ingeval daar min inskrywings in 'n bepaalde klas is, byvoorbeeld
drie, mag dit nodig geag word om net die punte van een of twee inskrywings
aan te teken. Die beoordelaar moet na goeddunke handel.

2. Alleen afgerande vliese moet tentoongestel word, d.w.s, vliese
waarvan die rande, penswOl en loks verwyder is.
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3. Al die vliese moet deeglik afgerand en opgerol word ten einde
hantering en beoordeling te vergemaklik.

4. Vliese wat tentoongestel word, moet hoogstens 12 maande oud wees.

5. Daar moet so min klasse as moontlik wees. Elke kias kan in drie
onderdele verdeel word :-

(a) Fynwol nie onder 70's kwaliteit nie.
(b) Mediumwol nie onder 64's kwaliteit nie.
(c) Sterkwol nie onder 60's kwaliteit nie.

N.B.—Die beoordelaar het die reg om uitstallings wat in 'n verkeerde
onderafdeling geplaas is na 'n ander oor te plaas.

6. Ramwol moenie in een van die klasse meeding nie. Klasse vir ramwol
behoort van alle pryslyste geskrap te word.

7. Lammerwol en kortwol behoort in massa tentoongestel te word.

8. Vir die gerief van die beoordelaar behoort alle vliese voor beoor-
deling geweeg en die gewigte op die inskrywingskaarte aangeteken te word.

Verklarende Opmerkings.

1. Lengte.—Die voordeel van groter lengte le daarin dat die fabrikant
fyner en duursamer klerasiestowwe teen 'n minimum koste kan maak.
Masjiene kan nie wol van heelwat verskillende lengtes behoorlik bewerk
nie, vandaar die wenslikheid van eenvormigheid.

2. Trekweerstand.—(a) Goedgevoed en nie tingerig nie.—Die deursny
van vesels word verminder deur ondervoeding en slegte gesondheid ; as
die toestande lank duur, sal die wol tingerig wees, en as dit van korte duur
is, sal daar 'n breekplek in die wol wees.

Wol van onvoldoende trekweerstand word deur die spanning van die
kamme in die fabrikasieproses gebreek, is derhaiwe minder geskik vir die
doel waarvoor gesonde wol van dieselfde lengte en tipe gebruik word, en
behaal dan ook laer pryse.

(b) Punte vry van verwering. Verweerde punte is droog, hard en
bros. So'n toestand ontstaan waar die dier sedert die vorige skeertyd
aan ongunstige toestande blootgestel is, en dikwels in gevalle waar die kalk-
gehalte van die grond hoog is.

Wol met droe, harde punte gee baie afval as dit gekam word, en gevolglik
word die vesels korter.

3. Kwaliteit.—(a) Sagtheid by hantering.—Sagtheid of die afwesigheid
van hardheid word grotendeels bepaal volgens elastisiteit en buigsaamheid.
Daar is sagte wol wat van nature sagter is as ander, maar swak versorging
en die opname van stof en ander materiaal verminder die natuurlike sagtheid
van wol.

Sagtheid is 'n belangrike eienskap in verband met masjienbewerking,
en veral vir die vervaardiging van die beter soorte materiaal. Die sagtheid
van die onverwerkte wol word aan die vervaardigde artikel oorgedra en
die vesels kan met die spin net gevleg word, sodat 'n langer draad verkry
word waarvan ligter en meer duursame materiaal vervaardig kan word.

(b) Aard van Kartel.—In fyn, medium en sterk Merinowol is die aantal
kartels per duim onderskeidelik 16 of meer, 12 tot 15 en 10 tot 11. Die
kartels behoort in die geval van hierdie soorte wol duidelik en van onder
tot bo reelmatig te wees.
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Die kartelstruktuur is 'n erflike hoedanigheid, maar die aard daarvan
word deur omgewingsfaktore beInvloed.

Die kartels maak die wol meer rekbaar help bale om die vesels in die
gare te bind, die wol kan meer gevleg word en die vesels sal minder gly
en ook minder breek.

4. Veseldikte en Eenvormigheid van Spinnommer.—Veseldikte is 'n erf-
like eienskap wat maklik deur omgewingsfaktore beInvloed word. Skape
wat van normale na ongunstige toestande oorgebring word, lewer fyner
wol ; sulke wol is gewoonlik nie lywig nie, en die vlies kan deurgaans of op
sekere dele van die lyf, byvoorbeeld op die rug, tingerig wees.

Veseldikte word gewoonlik uitgedruk deur middel van spinnommers ;
die volgende nommers word vir Merinowol gebruik : sterkwol, 60's ;
mediumwol, 64's tot 66's ; fynwol 70's en hoer.

Fyn Merinowol is gewoonlik korter as sterk Merinowol, maar eers-
genoemde het meer kartels en kepies per duim en is meer elasties en buigsaam
Dis derhalwe duidelik dat langer en meer kompakte garing, wat sagter is
om te hanteer, gespin kan word van fyn as van sterk Merinowol van dieselfde
lengte.

Die dikte van indiwiduele vesels kan afwissel sonder om tingerig te
wees ; so'n onreelmatige toestand kan weens ietwat ongunstige omstandig-
hede ontstaan, en is ongewens. Die dikte van vesels wissel onder normale
omstandighede af ; die wol op die blaaie bestaan byvoorbeeld hoofsaaklik
uit die fynste vesels, terwyl die wol op die boude die sterkste is. Ook is
die wol op velplooie sterker as tussen die plooie. Hoe eenvormiger die
vliese is wat betref veseldikte, hoe minder noodsaaklikheid daar is vir sor-
tering wat heelwat onkoste veroorsaak.

5. Kleur en Vloeibaarheid van Wolvet.—Goeie kleur en wolvet van die
gewenste kwaliteit is 'n aanduiding van gesond-gegroeide en gesonde wol,
terwyl 'n slegte kleur en te veel of te min wolvet nie alleen die algemene
voorkoms van wol benadeel nie, maar ook die indruk wek dat die wol onge-
wenste eienskappe het.

Ongunstige toestande verhoed reelmatige uitstroming van wolvet,
sodat stof makliker indring en die wol dof van kleur word en grof voel
as 'n mens dit hanteer. Te veel wolvet beteken 'n Iaer skoonopbrings, en
derhalwe laer pryse vir die onverwerkte wol. Klewerige wolvet sal die
vetgehalte van die punte van die wolvesels beInvloed.

6. Kondisie.—Kondisie het betrekking op die hoeveelheid wolvet en
vreemde stowwe soos sand, stof en plantaardige materiaal, aanwesig in
vetwol.

(a) Totale Skoonopbrings.—Die skoonopbrings van Suid-Afrikaanse
Merinowol is oor die algemeen ongeveer 45 persent hoewel daar wol is
wat heelwat hoer asook laer opbringste lewer. Die hoeveelheid vreemde
stowwe in wol hang af van plaaslike en seisoenstoestande en van behandeling.

Die fabrikant wil wol he ; wolvet is 'n byproduk wat betreklik min
waarde het, en die wol word dus op grondslag van die skoonopbrings gekoop.

Gewig word bepaald deur kondisie beinvloed, maar gewig wat berus
op lywigheid is 'n baie gewenste eienskap.

(b) Afwesigheid van klits, grassaad, ens., en verfmerke.—Alle moont-
like pogings moet aangewend word om wol vry te hou van plantaardige
stowwe, want wol wat sulke stowwe bevat, moet 'n duur verkolingsproses
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ondergaan, wat in kort bestaan uit behandeling met 'n verdunde suur -en
verwydering van die kooloorblyfsels van die plantaardige stof.

Die aanwesigheid van verf in wol is bale ongewens omdat verfmerke
nie uitgewas kan word nie. Verbeterde vloeistowwe om skape mee te
merk, is nou verkrygbaar.

Diskwalifikasies.

Merinowol kan gediskwalifiseer word weens die aanwesigheid van ge-
kleurde vesels, steekhaar en haar. Hierdie veselonsuiwerhede is oorerflik,
maar kan deur seleksie en verbeterde teling uitgeskakel word. Wol het
vanwee die struktuur daarvan 'n ongeewenaarde vermoe om kleurstof te
behou. Steekhaar en haar is ongewens, nie alleen omdat dit grof en styf
is nie, maar ook omdat dit kleurstof nie in dieselfde mate opneem as wol-
vesels nie, en derhalwe 'n streperige voorkoms aan gekleurde stowwe gee;
sulke haar kan alleen met die hand verwyder word, wat 'n duur proses is.

(L. L. Roux, Navorsingsbeampte Afdeling Veeartsenydiens, Ermelo.)

Waardering van Merino-vetwol.
Hoe minderwaardiger 'n besondere monster Merinowol in sy onver-

werkte vorm ookal mag lyk, sal die eenvoudige metode van was sy betrek-
like waarde drie of vier keer verhoog. Net diegene wat ondervinding het
in die hantering en beoordeling van wol kan binne redelike perke 'n
beraming maak van die markwaarde van vetwol. Daar is talryke faktore
waarvan die doeltreffende waardasie van wol afhang : die volgende is van
uitstaande belang :—

Normale Prys en Skoonopbrings.—Die basis waarop Merinowol verkoop
word, is die skoongewaste vorm. Wol word gegradeer volgens sekere
duidelike eienskappe, en elke graad het 'n markkwotasie wat gebaseer is op
die skoongewaste artikel. 'n Koper moet dus in staat wees om te skat
watter persentasie skoonwol verkry sal word uit 'n besondere besending as
dit gewas word om vreemde stowwe te verwyder. Hierdie kennis kan alleen
opgedoen word deur gedurige oefening, wat ook die gedurige hantering van
wol insluit. So'n skatting word die skoonopbrings genoem. Waar twee
monsters in alle opsigte eners is, sal hul waarde uitsluitlik afhang van hul
betreklike skoonopbrings. Die werklike waardes word verkry deur middel
van eenvoudige rekenkundige berekenings, waar die gegewens die persen-
tasie skoonopbrings is, en die kwotasie vir daardie besonder skoongewaste
graad.

Deursny van Vesel.—Die fynheid van die wolvesel is van groter belang
vir die wewer en fabrikant as enige ander fisiese eienskap. Die waarde van
wol hang of van sy uiteindelike nuttigheid by die maak van kledingstowwe,
en omdat fynwol meer geskik is vir die produksie van die fynste klas wol-
draad en kledingstowwe, staan sy waarde die hoogste. 'n Uitstaande ken-
merk wat verwant is aan fynheid, is kartelformasie rowel as goeie hanteer-
eienskappe. Hierdie eienskappe verseker dat die klaargemaakte kleding-
stof sag en veerkragtig is.

Lengte.—Terwyl die wolgrade hoofsaaklik gebaseer is op die deursny
van die vesel, erken die Suid-Afrikaanse handel onderverdelings wat gebaseer
is op lengte. Hierdie woleienskap is van groot belang by die produksie
van deeglike, egalige, gladde woldrade, maar die eenvormigheid van die
lengte in 'n wolskeersel is miskien van groter belang. Weefmasjiene kan nie
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wol, wat bale in lengte verskil, doeltreffend en ekonomies bewerk nie. Ge-
volglik kan 'n koper nie die hoogste pryse betaal vir skeersels wat baie
sleg geklassifiseer is volgens lengte nie. As die wol eers eenmaal gepers en
gereed gemaak is vir die mark, is die sortering van die wol in lengtes 'n
moeilike en duur werk. Dis baie eenvoudig en meer ekonomies om dit in
die skeerhok te doen.

Wolsterkte.—'n Wolkoper is baie begaan oor watter kamresultate sy
firma uit 'n besending sal kry. By kamming word die lang en kort vesels
vanmekaar geskei. Tensy die wol sterk (teenoorgestelde van tingerwol)
genoeg is om die growwe behandeling te deurstaan wat dit aan die begin
moet deurmaak (veral in die strykwol-masjien), sal die wolvesels baie breek,
wat beteken dat 'n abnormale persentasie kort vesels of kamafval deur die
kamming verwyder word. Die verliese as gevolg hierval is dikwels baie hoog.

Kleiner puntjies, soos kleur, voorkoms en voorstelling sal miskien die
prys van 'n klomp wol beinvloed, maar die wat hierbo genoem is is sekerlik die
beslissende faktore. Eenvormigheid in hierdie geval is 'n bale groot aan-
beveling.

(G. S. Mare, Hoof Skaap- en Wolbeampte, Pretoria.)

Die Term „ Karakter ", soos toegepas op Merinowol.
Skaapboere in alle Merino-wolproduserende lande gebruik die term

„ karakter ". Dit word dikwels in geselskap gebruik, maar nogtans is daar
baie teenstrydige menings oor wat die juiste betekenis van die term is.
As lektuur oor die onderwerp nageslaan word, vind ons ook nie 'n helder
uiteensetting nie. Om hierdie rede is 'n ontledende studie gemaak om die
juiste betekenis vas te stel.

Volgens die skrywers, Pearse, Smith, Jeffrey, en Smith en Haile is kartels
die enigste aanwysing van karakter, want die aanwesigheid van ander ken-

Karakter. 
merke wat dikwels met goedgekartelde wol gepaard gaan,
word nie eens genoem nie. As kartels die enigste kenmerk

is waaraan karakter herken kan word, moet karakter in meerdere of minder
mate aanwesig wees in wol wat op verskillende manier gekartel is, byv. as
goedgekartelde 60's en 70's kwaliteit Merino-wol vergelyk word, moet Of
die 70's kwaliteit wol met baie kartels Of die 60's kwaliteit wol met min
kartels „ karakter " die beste aantoon. En as die bewerings van hierdie
skrywers reg is, is die terms „ karakter " en „ kartel " sinoniem, sodat
een van hulle oortollig is.

Mallison, daarentee, verwys hoofsaaklik na die fynheid van die vesel
ofskoon hy, behalwe dit, verskillende ander eienskappe noem wat in aan-
merking geneem moet word by die bepaling van karakter in wol, en hy
erken dat die terme sinoniem is.

As die bepaling van karakter gebaseer is op die deursny van die vesel'
sal dit beteken dat Of die fyn Of die growwe wol karakter die beste aantoon-

Hierdie redenering is natuurlik foutief, want grade van fynheid word
noukeurig uitgedruk in kwaliteitsnommers, en nie deur uitdrukking van
karakter nie.

Die definisies van Hawkesworth, McKee en Cowley is 'n bietjie beter.
Hulle stem almal saam dat wol wat karakter het, die onderskeidende ken-
merke van die ras tot 'n opvallende mate moet besit.
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Twee van hierdie skrywers erken die noue verwantskap tussen die
terms „ karakter " en „ kwaliteit ", terwyl aldrie ongetwyfeld die indruk
gee dat kartels die vernaamste aanwysing van karakter is. Die inbegryping
van elastisiteit deur Hawkesworth en Mallison, word as verkeerd beskou,
want hierdie kenmerk, ofskoon dit nou verwant is aan die uitstekendheid van
ander aanwesige kenmerke, kan nie deur blote waarneming direk geskat
word nie.

Die opvatting van die Duitse skrywer, Johannes Hayne („ Die Woll-
kunde ") is min of meer soos die van Hawkesworth, McKee en Cowley.
Hayne noem karakter 'n telersterm, en sluit daaronder bou, voorkoms en
veral stapelformasie in. Hy bedoel ook eerder karakter van „ woltipes "
as die karakter van rasse, en toon aan dat, as enige kenmerk of hoedanigheid
van wol in 'n besonder sterk mate in 'n kudde aanwesig is, so 'n hoedanighied
'n kudde-karakter of 'n karakterkenmerk van die besondere kudde genoem
kan word.

Wanneer hierdie menings saamgevat word, moet die gevolgtrekking
gemaak word dat „ karakter " in wol uitgedruk word deur talryke wenslike

Gevolg-
hoedanighede, waarvan kartels die belangrikste is.

trekking. Die betekenis van die woord „ karakter ", soos dit in die
woordeboek aangegee word, stem meer ooreen met die op-

vattings van laasgenoemde vier skrywers, naamlik, dat wol gekenmerk is
deur die kombinasie van sy hoedanighede. Hierdie kombinasie van hoedanig-
hede dien om die wol van 'n sekere ras van ander wol te onderskei en geen hoe-
danigheid is die nodigste of belangrikste nie. Dis moontlik om verskeie hoe-
danighede op te noem wat twee of meer soorte wol in gemeen mag he, maar
hierdie ooreenstemming maak die klassifikasie nie verkeerd nie, want die
ander hoedanighede wat kenmerkend is van die besondere ras, is tesame
duidelik genoeg aanwesig. Merinowol en wol van teruggeteelde skape
kan byvoorbeeld ewe lank en fyn wees, en tog maklik van mekaar onderskei
word.

Die aan- of afwesigheid van hierdie kombinasie van hoedanighede in
verskillende mate, maak dit moontlik om skape van een ras ten opsigte van
enige afsonderlike hoedanigheid te klassifiseer. Merinowol kan byvoorbeeld
geklassifiseer word volgens lengte, gevoel, kartel, fynheid, ens.

As sekere van hierdie kenmerke in voldoende mate ontbreek, is die
wol swak geteel. Baie wol van swakgeteelde Merinoskape het geen kartels
nie, terwyl wol van goedgeteelde Merinoskape soms weer te bred kartels
en te dik vesels het. Ofskoon sulke wol dan nie aan die vereistes vir Merinowol
voldoen nie, besit dit tog 'n kombinasie van ander hoedanighede wat dit
sonder enige twyfel kenmerk as wol van Merinoskape, al sou dit ook nie
as sulks geklassifiseer word nie.

Dit kan dus definitief beweer word dat, ofskoon kartels een van die
vernaamste hoedanighede is waaraan Merinowol herken kan word, dit gladnie
die enigste aanwysing van karakter is nie. 'n Aantal monsters van Merinowol
kan gerangskik word in 'n reeks, volgens die aanwesigheid van gewenste
hoedanighede, maar elke monster vertoon ongetwyfeld die karakter van
Merinowol. Dit sal dus moeilik wees om wol volgens die verdienstelikheid
daarvan te rangskik, want 'n sekere kenmerk mag in een monster goed
ontwikkel wees terwyl dit in 'n ander monster heeltemal afwesig is, en soms
is die toestand net andersom ten opsigte van 'n ander hoedanigheid, hoewel
albei hierdie kenmerke klaarblyklik kenmerkend van die ras is. Watter
een vertoon die karakter nou die beste ?
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Volgens die huidige uiteensetting, moet wol al die gewenste hoedanig-
hede he wat dit moontlikerwys kan besit, maar dit word nie raadsaam geag
om soveel kenmerke onder een hoof te beoordeel nie ; trouens dit is ook
heeltemal onmoontlik, en word ook nie nodig geag nie, want indiwiduele
kenmerke, soos lengte, fynheid, kleur, ens. wat meer spesifieke vereistes
besit, moet met mekaar vergelyk word.

Met die oog op die meningsverskille en die skynbare oorbodigheid
van die term „ karakter ", volgens die betekenis wat vandag daaraan gegee

word, is dit besonder wenslik dat skaapboere dit gladnie
Die moet gebruik nie. As dit egter in die regte sin gebruik word,
Definiesie

is die term nuttig en kan dit tot voordeel behou word.en s
Toep

y
assing.	 Om hierdie rede word dit hier omskryf en word boere aan-

geraai om die term „ karakter " net in die beperkte sin
te gebruik :—

Karakter in wol beteken 'n kombinasie van kenmerke, hoedanighede en
eienaardighede wat, wanneer hulle as 'n geheel beskou word, dien om die wol
van verskillende skaaprasse te onderskei.

Die term „ karakter " kan met voordeel gebruik word by die beskrywing
van die wol van 'n swakgeteelde skaap wat, ofskoon dit 'n aanduiding gee
van 'n sekere ras, nie die hoedanighede wat die ras kenmerk in duidelike
vorm besit nie. 'n Mens kan dan se dat dit sulke wol aan raskarakter ont-
breek. Wanneer die term „ karakter " gebesig word, moet dit altyd saam
met die naam van die betrokke ras gebruik word, b.v. Merinokarakter,
Lincolnkarakter, ens.

Boere word aangeraai om dit gladnie te gebruik wanneer wol van skape
van een en dieselfde ras vergelyk word nie.

Vergelykings van wol van skape van dieselfde ras moet uitgedruk word
in terme van die ander hoedanighede soos kwaliteit, lengte, fynheid, ens.

(P. D. Rose, Lektor in Skape en Wol, Grootfonteinse Landbouskool.)

\Volnavorsing.

1.—Ontledin g van die Merinoskaap se Vlies.

Die Suid-Afrikaanse Merinoskaapboer le horn hoofsaaklik toe op wol-
produksie, en daarom word die grootste aandag aan die vlies van die skaap
gegee. Die skaapteler onderskei tussen die relatiewe goeie hoedanighede
van die Merinovliese, en gee aandag aan sulke eienskappe soos lengte, digt-
heid, veselfynheid, eenvormigheid, karteling, kwaliteit van vlies, ens.

Aangesien die beoordeling van die praktiese skaapboer gebaseer is op
hoe die wol voel en lyk, wat natuurlik heeltemal op 'n relatiewe basis is en
dikwels foutief kan wees, is laboratoriummetodes uitgewerk waarvolgens
die eienskappe van Merinovliese bepaal kan word ; hierdie metodes word
toegepas in Merinoteel- en -voerproewe, waar juistheid en betroubaarheid
nodig is. Die ontleding in verband met 'n stoetram toon byvoorbeeld dat
die ram 'n vlies van 64's kwaliteit produseer ; vyftigduisend vesels per
vierkante vel-oppervlakte het ; 'n stapellengte van 3+ duim, en 'n
veloppervlakte van 12 vierkante voet het. So'n ram sal 10+ lb. skoon,
droe wol produseer, of 'n vlies van 23 lb. vetwol (as die opbrings 45 persent is).
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Die toepassing van laboratorium-vliesontleding word geleidelik meer
populer en al meer uitvoerbaar, en verskeie skaapboere het alreeds, in gevalle
waar waardevolle Merino-stoetskape betrokke is, gebruik gemaak van hier-
die ontledings. By Merino-skaapteling, waar die registrasie van skape 'n
noodsaaklikheid geword het, is sulke rekords van onskatbare waarde.

Ongelukkig is daar nog laboratoriumuitrusting nodig vir die ontleding
van vlieseienskappe coos lengte, veselfynheid, vliesdigheid, skoongewig,
opbrings, ens., dog vereenvoudigde metodes vir die gebruik van die boer
word nou uitgewerk.

'n Groot aantal ontledings van Merinovliese het waardevolle feite aan
die lig gebring. Dit het geblyk dat kudde- en stoetskape hoofsaaklik ten
opsigte van hul vliese van mekaar verskil ; die hoofverskil word gevind in
die aantal vesels wat per vierkante duim veloppervlakte groei. Kudde-
skape produseer van 15,000 tot 25,000 vesels per vierkante duim, terwyl
stoetskape van 30,000 tot 60,000 vesels per vierkante duim produseer.

Die studie het 'n uitwerking op die klassifikasie van Merinoskape volgens
die wol wat geproduseer word. Verskillende kombinasies van hierdie
vlieseienskappe is die oorsaak van die verskeidenheid in die hoeveelheid
wol wat geproduseer word. In onderstaande tabel word voorbeelde aan-
gegee

Tabel 1.—Vliesgewigte, en die faktore wat 'n invloed daarop uitoefen.

Gewig van Vetwol-
vlies (45 persent

opbrings) geprodu-
seer op 'n Vel-

oppervlakte van
12 Vk. Voet.

Kwaliteitstelling. Stapellengte.
Aantal Vesels per

Vk. Duim.

(lb.). (Veselfynheid). (In Duime.)
7 70's 2+ 26,700
7 64's 3 17,800
7 60's 3 15,500

12 70's 21 46,200
12 64's 3 30,500
12 60's 31 22,700

16 70's 3 51,200
16 64's 3f 34,900
16 60's 30,300

22 70's 3 70,400
22 64's 31- 43,100
22 60's 4 36,400

30 66's 31 76,300
30 64's 4 57,200
30 60's 4 49,700

In bostaande tabel is aangeneem dat die vlies 'n opbrings van 45 persent
het, en die veloppervlakte 12 vierkante voet is ; laasgenoemde is die vel-
oppervlakte van 'n goed uitgegroeide stoetram. Waar kleiner skape
betrokke is, is dit natuurlik nodig om wysigings aan te bring in die tabel,
dog om ingewikkelde berekenings uit te skakel, word die syfers wat aange-
neem is, konstant gehou. Die vliesgewigte in die eerste kolom, is ge-
groepeer in volgorde van belangrikheid van sewe tot dertig pond. Die
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faktore wat nodig is om die gewigte te verkry, word aangegee in die tweede
derde en vierde kolomme van die tabel. Die kwaliteitstelling of vesel-
fynheid in die tweede kolom, strek in elke geval vanaf growwe wol. Die
stapellengte strek van 21 tot 4 duim, en in die laaste kolom word die aantal
vesels per vierkante duim vel-oppervlakte aangegee. Opgemerk sal word
dat laasgenoemde faktor aanmerklik groter word namate die wolproduksie
toeneem, en word as die belangrikste beskou by hoe wolproduksie. Soos
blyk uit die tabel, speel stapellengte ook sy rol.

11.—Invloed van Vlieseienskappe op Wolproduksie.

Wanneer die Merinovlies beoordeel word, neem elke vlieseienskap 'n
belangrike plek in teenoor die ander eienskappe en teenoor die vlies as 'n
geheel. Die nadruk wat by die kiasseer van skape op die verskillende
eienskappe gele moet word, gee dikwels aanleiding tot meningsverskil, en
op tentoonstellings het daar gevalle voorgekom waar daar verskil van opinie
ontstaan het onder beoordelaars, net omdat sekere skaapboere meer waarde
aan sekere eienskappe heg as aan ander. Dit het derhalwe nodig geword
om die vlieseienskappe op 'n kwantitatiewe basis te ondersoek ten einde te
bepaal wat die waarde van elke vlieseienskap is in verhouding tot die ander
en die vlies as 'n geheel.

Aangesien elke vlieseienskap 'n sekere invloed op wolproduksie het,
sal die volgende punte 'n waardevolle leidraad vir die skaapboer wees.

In die geval van 'n kuddeskaap wat wol van 70's kwaliteit, en 20,000
vesels per vierkante duim produseer, vermeerder elke half-duim stapel-

Kuddeskape. 
lengte die skoongewig van die vlies met 0.47 lb., of in die geval
van vetwol (40 persent opbrings) met 1 -8 lb. So'n skaap met

'n stapellengte van drie duim produseer 2.82 lb. gewaste wol, of 7 lb. vet-
wol (40 persent opbrings). 'n Half duim ekstra stapellengte by so'n skaap
is gelyk aan 3,300 ekstra vesels per vierkante duim vel-oppervlakte van die
skaap. Aangesien drie duim stapellengte blykbaar die maksimum lengte
by die gemiddelde kuddeskaap vir twaalfmaande-groei is, spreek dit vanself
dat 'n vermeerdering in wolproduksie hoofsaaklik sal afhang van die ver-
meerdering van die aantal haarkliere per vierkante duim vel-oppervlakte.
As die 7 lb. vetwol vermeerder moet word tot 10 lb. vetwol, sal daar 'n ver-
meerdering van 8,400 haarkliertjies per vierkante duim nodig wees, en die
skaap sal dan 28,400 vesels in plaas van 20,000 vesels per vierkante duim
produseer.

By 'n produseerder van 'n groot hoeveelheid wol of 'n Merino-stoet-
skaap, is die verhoudings effens verskillend. By 'n dier wat 40,000 vesels

er vierkae duim	 duseer en 'n v	 66's kwalitt
stoetskape.

het, sal elke
nt

 half-duim
p
 vermeerderin
ro
 g in

lie
di

s 
e

van
lengte die skoon

ei
-

gewig vermeerder met 1.05 lb., en die gewig van die vetwol (40 persent
opbrings) met 2.6 lb. So'n skaap met 'n stapellengte van 4 duim produseer
8.4 lb. skoongewaste wol of 21 lb. vetwol (40 persent opbrings). 'n Ekstra
half-duim by die stapellengte van so'n stoetskaap is gelykstaande met 'n
vermeerdering van 5,000 vesels per vierkante duim vel-oppervlakte. Aan-
gesien vier duim beskou word as die maksimum stapellengte vir 'n twaalf-
maande groei by stoetskape, sal enige toename in die wolproduksie hoof-
saaklik afhang van 'n vermeerdering in die aantal haarkliertjies per vierkante
duim vel.

By 'n stoetskaap wat wol van 64's kwaliteit en 50,000 vesels per vier-
kante duim vel-oppervlakte produseer, vermeerder elke ekstra half-duim
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in stapellengte die skoongewig met 1.48 lb., terwyl dit die gewig van vetwol
(40 persent opbrings) met 3.7 lb. vermeerder. So'n skaap met 'n stapel-
lengte van drie duim produseer 8.85 lb. skoongewaste wol of 22.1 lb.
vetwol (40 persent opbrings). As die stapellengte drie duim is, is so'n
toename gelykstaande aan 'n ekstra 8,400 vesels per vierkante duim vel-
oppervlakte. As so'n skaap 26 lb. vetwol (40 persent opbrings) moet pro-
duseer, moet by 60,000 vesels per vierkante duim vel-oppervlakte he.

Talle ander vergelykings van woleienskappe kan gemaak word, en aan-
gesien ekonomiese vliesproduksie afhang van hoeveelheid en kwaliteit van
die individuele vliese, is hierdie vergelykings van groot waarde vir Merino-
skaapboere. Onthou moet word dat die aantal vesels wat per eenheid vel-
oppervlakte groei, die vernaamste verskil is tussen stoet- en kuddeskape,
en dat die hoog-produserende Merino twee of drie vesels het vir elke een
van die laagproduserende skaap.

(V. Bosman, Wolnavorsingsbeampte, Onderstepoort.)

III.—Die Skeikunde van Wol.

Wolskeikunde het hoofsaaklik te doen met drie aspekte, t.w. : (1) sweet-
soute, (2) vetprodukte, en (3) skoongewaste wol. Die hoeveelhede sweet-
soute en vet wat afgeskei word, hang of van biologiese en genetiese faktore,
en word dikwels beinvloed deur omgewing en voeding. Geografiese en
klimaatstoestande het ook 'n invloed op die afskeiding en terughouding
van hierdie produkte. In onverwerkte wol, kan die wolvet varieer van
twaalf tot sewe-en-veertig persent. Hierdie waardes is verskillend vir die
verskillende dele van die vlies.

Die sweetsoute rowel as die vet word afgeskei deur die kliere wat in
verband staan met die haarbuiskliertjies. Hulle dra bale daartoe by om die
vesels in 'n gesonde toestand te hou en hulle te beskerm teen weer en ander
skadelike atmosferiese toestande.

Sweetsoute bestaan hoofsaaklik uit anorganiese kaliumsamestellings,
waarvan kaliumkarbonaat die belangrikste is. Vir die fabrikant wat sweet-
sout-wassery moet toepas, is dit van die grootste belang. Hierdie produk
is ook waardevol as 'n kunsmisstof. Die hoeveelheid sweetsoute in Merino-
wol is gemiddeld ongeveer agt persent.

Terwyl wolvet en skoongewaste wol groot hoeveelhede water absor-
beer (onder hoe-vogtigheidstoestande tot op 30 persent), neem sweet-
soute nog meer op ; ongeveer keer soveel onder dieselfde toestande.
Dit toon die belangrikheid van vogtigheid aan by die bepaling van opbringste.

Wolvet is noodsaaklik vir die beskerming van die dier teen ongunstige
weertoestande, asook vir die beskerming van die wolvesels teen sterk suiwer-
ingsmiddels in die begin-stadiums van die kommersiele wasproses. Merino-
wol bevat gewoonlik ongeveer vyftien persent wolvet, dog dit kan ook,
net soos in die geval van sweetwol, baie afwissel. Die growwer wol bevat
gewoonlik baie minder vet. Dit lyk of daar 'n bepaalde korrelasie bestaan
tussen die vetgehalte en die kwaliteitstelling. In 'n uiters buitengewone
geval is gevind dat wol wat baie fyn was, sestig persent vet bevat het. In
hierdie geval was die opbrings slegs 21 persent.

Wolvet word gewoonlik uit meeste van die moderne wastoestelle gehaal.
Die samestelling daarvan varieer en dit bestaan gewoonlik uit wassoorte,
soliede alkoholsoorte, eters, vrye vetterige sure, cholesterol, ens. Ru-
wolvet word verkoop as smeerolie as dit gemeng is met minerale olies,
en word ook gebruik vir die sagmaak van leer, om dryfbande te smeer, en
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as 'n middel om roes op metaal to voorkom, ens. In die gesuiwerde vorm
word dit op groot skaal gebruik vir kosmetiek, velvoedsels, salfsoorte, ens.

Suiwere wol bestaan feitlik uit honderd persent keratien, 'n vorm van
protelen wat ook in horings, hoewe, hare, naels, ens., gevind word. Kera-
tiene is feitlik ingewikkelde samestellings van bale verskillende aminosure,
en tot dusver is sowat vyftien soorte aminosure uit wolkeratien afgeskei.
Dis van belang dat wolkeratien 'n bale hoe persentasie swawel bevat. Onge-
veer 99 persent van die swawel kom voor in die aminosuur wat bekend is
as sistien („ cystine "). Gevind is dat die sistiengehalte van wol tussen
twaalf en vyftien persent varieer, en die mening is uitgespreek dat dit 'n
rol speel in wolkwaliteit en die uiteiendelike spin-eienskappe daarvan.
Dit moet egter nog bepaal word, en op die oomblik word spesiale proewe
in verband hiermee uitgevoer.

(S. D. Rossouw, Wolnavorsingsbeampte, Onderstepoort.)
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G.—Slagskape.
Die Swartkop-Persieskaap.

D IE Swartkop-Persieskaap is een van die groep vetkruis-rasse wat inheems
is in Noord-Afrika en Klein-Asie, en is 'n bietjie meer as 60 jaar

gelede in Suid-Afrika ingevoer. Dit word net as vleisskaap geteel ; die
velbedekking het geen kommersiele waarde nie.

Omstreeks:die jaar,1870 heffn verminkte seilskip, met 'n ram en drie
ooie . van hierdie ras aanboord, aangekom in Port Beaufort op die Swellen-
damse kus. Die skape was verskeep van die Persiese Golf vir slagdoeleindes.
Die here Barry en Heatlie was baie opgenome met die voorkoms van die
diere toe hulle dit sien en het dan ook daarin geslaag om dit te ruil vir ander

`n Groep Swartkop-Persies.

geskikte slagskape. Die skape is toe verskeep na Kaapstad, vandaar per
trein na Wellington en is toe per ossewa vervoer na die plaas Glen Heatlie.
Kort na hul aankoms daar het 'n bul een ooi gedood en 'n ander het geboorte
gegee aan tweeting lammers—'n ram en 'n ooi. Die ooilam het 'n bruin-
in plaas van 'n swartkop gehad en so ook haar afstammelinge, maar dit het
weer Swartkop-lammers aangeteel. Mnr. W. Hockly, Cullendale, Bedford,
was die eerste boer in die oostelike Kaapprovinsie om Swartkop-Persieskape
te besit nadat hy 'n ram en 'n ooi gekoop het van die Glen Heatlie-kudde.

Omstreeks 1894 het wyle John Wood, L.V. vir Grahamstad, mnr. Heatlie
se stoet van 34 ooie en een ram gekoop en die na mnr. S. M. Gadd gestuur.
Na ses jaar het hierdie kudde aangeteel tot oor die 500 skape. Na mnr.
Wood se dood het Persieooie op 'n vendusie op sy plaas „ Kransplaas ",
distrik Cradock, waar hy ook met hulle geboer het, tot selfs £8. 12s. 6d.
behaal —'n hoe prys vir daardie tyd.

Sedert 1900 was 'n paar keer skape ingevoer, maar hulle was nie van
dieselfde hoe standaard as die verbeterde Suid-Afrikaanse geteelde skape
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nie. Swartkop-Persieskape word vandag omtrent oor die hele Unie en
selfs sover as Noord-Rhodesie aangetref. Deur seleksie, volgens stamboek-
vereistes is die Swartkop-Persieskaap so verbeter dat dit vandag beskou
kan word as 'n afsonderlike gestandaardiseerde Suid-Afrikaanse ras.

Persie-skape is in 1906 vir die eerste keer in die Suid-Afrikaanse Stamboek
geregistreer. Van ongeveer 1908 tot 1920 is daar egter nie veel geregistreer
nie, en wat registrasie in die stamboek betref, is dit eers weer gedurende
die laaste gedeelte van 1920 dat hierdie ras 'n bietjie op die voorgrond gekom
het. Daar het so baie registrasies ingekom, dat in 1925 besluit is om slegs
die nageslag van geregistreerde diere aan te neem. Vir registrasie van sulke
diere, moet die eienaar aansoek doen by die Sekretaris, Suid-Afrikaanse
Stamboekvereniging, Bloemfontein.

In Maart 1930 is 'n afsonderlike Swartkop-Persieras-vereniging gestig,
en behoorlik ingelyf volgens Wet No. 22 van 1920.

Standaard Onderstaande is 'n beskrywing van 'n goedgeteelde Swartkop-
vir Regis- Persie-skaap, inagnemende die vereistes vir registrasie in die
trasie. Stamboek :-

(1) Die kop en nek moet swart wees ; die swart moet gelyk om die
nek afsluit en nie laer as die nek gaan nie.	 Die bek en neus
moet sterk wees en horings moenie aanwesig weesnie. Die
sakkie onder die keel moet taamlik groot wees en vry hang.
Die ore moet taamlik lank en sag wees en reghoekig van die kop
of wegstaan. Die nek moet dik wees en goed aan die lyf sit
(10 punte).

(2) Die stert bestaan uit drie dele : Die grootste deel moet goed pas
aan die kruis, moet breed en stewig wees. Dit moet nie hang
en spits wees nie. Die tweede lid buig regop teenaan die eerste
deel en loop spits na die punt. Dit moenie te groot en grof wees
nie. Vanaf die punt wat in 'n gelyke lyn met die rug is, hang die
derde lid of sambokkie loodreg op die kaalvel van die tweede
lid. Dit moenie te lank wees nie en bedek wees met gladde hare.
Die hele stert moet sekuur hang, d.w.s. nie skeef of na een kant
toe nie (20 punte).

(3) Eweredigheid van bouvorm.—'n Bree, reguit rug, diepte van lyf,
veral om die borskars ; 'n prominente, sterk born wat reghoekig
na yore staan, bene taamlik kort en reguit, goed geplaas, boude
goed gevul (30 punte).

(4) Gewig en grootte.—Dis wenslik om skape so groot en swaar
moontlik te teel (30 punte).

(5) Bedekking.—Behalwe die kop en nek is die hele liggaam bedek
met gladde, wit steekhare sonder die aanwesigheid van teveel
wol (10 punte).

Diskwaiifikasies.—Witkolle op kop en nek. Swart op die wit van die
lyf (swart hare op die lyf van 'n skaap ouer as 2 tand is nie juis 'n diskwali-
fikasie nie). Horings en teveel wol. Sigbare wit kolle op swart van stert.
Foutiewe stert. Liggaamsgebreke, soos kortbek, duiwelsklou, platbors en
nbbekas, swak hakke, ens.

Van die Suid-Afrikaanse rasse is die Persie die mees-verbeterde vleisras,
maar in vergelyking met vleisskape van ander lande kom by as sulks heelwat

kort omdat die vet so ongelyk versprei is oor die liggaam,
Bestuur en	 en ook omdat dit 'n ligte ras is. Die Persie is beroemd vir
Behandeling.

gehardheid. Hy aard goed in byna elke deel van die land
en selfs waar dit taamlik ongeskik is vir Merinoskape, kan voordelig met die

201



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA     

skape geboer word, coos in dele waar steekgras, driedoring en bosse volop
is. Die skape is taai teen droogte, en hulle is ook goeie lopers. Hulle
word as 'n reel nie deur brommers aangeval nie, is min onderhewig aan
bloutong en bale bestand teen hartwater, daarom word hulle geskik geag
as 'n pionierras, maar doen nie so goed in baie streke met 'n hoe reenval nie .

Persieskape kry ook geilsiekte en is heelwat vatbaar vir wurmparasiete.
Soms kry hulle klein, rooi luisies. Hiervoor moet hulle in een of ander
arseendipstof gedip word. Hulle kan maklik en gereeld deur voetbaddens
geja word of selfs gereeld gedip word indien hulle deur verlammingsbosluise
of ander bosluise aangeval word.

Dis natuurlik die beste om die skape ongehinderd te laat loop in jakkals-
proef-kampe. Kampdrade behoort baie goed gemaak te word. Goeie
drinkwater in konkreet- of dergelike drinkbakke en soutlekke in kampe
is bale wenslik en ook noodsaaklik.

Onder gunstige omstandighede kan Persieooie van 3 tot 4 lammers
in 2 jaar grootmaak. Hulle is baie goeie moers en hoe minder hulle gehinder
word gedurende lamtyd hoe beter. Dis wenslik om ooie nie te laat lam
voordat hulle eers twee tande gewissel het nie. Ramlammers behoort
gekastreer te word voordat hulle drie weke oud is. Lammers word gewoonlik
op die ouderdom van vier maande gespeen.

Lammers is bale vatbaar vir lintwurm en behoort dopgehou te word
vanaf 'n maand na hulle aankom.

Gedurende wintermaande en lamtyd behoort Persieskape ook voorsien
te word van groenvoer indien nodig. Dis seker heeltemal duidelik dat dit
onmoontlik is om 'n goeie, groot slagskaap te verwag as die dier nie behoorlik
van kleins-af gevoer kan word nie.

Om kuddes te verbeter, is dit noodsaaklik om die ooie gereeld eenmaal
per jaar goed te klas. Dit word gedoen deur klein klompies van 15
tot 20 gelyk deur te kyk. Na alle ongewenste diere van die klompie ver-
wyder is, kan die bekke van die wat oorbly nagekyk word. Die ras besit
groot erfdwang en dit is van die grootste belang om goeie ramme, afkomstig
van telers met geregistreerde skape, te gebruik by die goedgekeurde ooie.
Dit betaal nie om Persie-hamellammers aan te hou totdat hulle groot is nie.
Daar is 'n goeie aanvraag vir Persielammers op ons plaaslike marke en sulke
lammers behoort, as hul behandeling reg was, goed te verkoop tussen 6
en 8 maande onderdom, wanneer hulle lewendegewig tussen 50 en 70 pond
behoort te wees. Dis van belang dat klompies wat vir verkoop aangebied
word so egalig moontlik is.

Die Persieskaap se karkas is nie geskik vir uitvoerdoeleindes nie, en op
twee besendings karkasse wat in Desember 1932 en Maart 1933 na Londen
verskeep is, is ongunstige verslae ontvang : Die karkasse het bale skadelik
opgesny, d.w.s., daar was bale afval ; die blaaie was te lig, daar was te veel
vet, en die vleis was olierig. In die geval van volgroeide diere was hierdie
swak eienskappe die ergste.

Die swak punte kan grotendeels uitgeskakel word met 'n stelsel van
kruisteling. Geskikte ramme uit Engelse vleisrasse word vir die doel ge-

bruik. Ondervinding het bewys dat die gebruik van sulke
U itskakeling ramme as gevolg het, beter kwaliteit vleis, en beter gevormde
van Swak
Punte. karkasse wat meer geskik is vir die plaaslike rowel as buite-

landse handel. Verdere voordele is dat die lammers gouer
'n bemarkbare gewig bereik as die opreggeteelde lammers, en ook die eien-
skappe van gehardheid en bestandheid teen siekte van die Persie word behou.
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As voorbeeld word die volgende gewigte aangehaal uit 'n proef wat
deur die Landbouskool, Grootfontein, uitgevoer is, waarin die opreggeteelde
Persies vergelyk word met lammers verkry uit die kruising Suffolk x Persie.
Die diere het dieselfde behandeling ontvang, en die syfers wat gegee word,
is vir sesmaande-oud lammers, grootgemaak op karoveld.

Terugkruising
van

Suffolk-Persie.

Eerste kruising
van

Suffolk-Persie.
Persie. Merino.

1928. 1929. 1928. 1929. 1928. 1929. 1929.

Gem. Lewende gewig
in pond 	

Aantal lammers. 	

70.2

22

83.9

15

58.7

35

69.6

31

51.7

31

57.7

37

59.7

24

Uit hierdie syfers kan gesien word dat die lammers verkry met die eerste
kruising van 10 tot 12 persent swaarder was as die opreggeteelde lammers,
en die uit die tweede of terugkruising nog bale meer.

Rapporte van slagters was beslis ten gunste van die kruisings ; die vleis
was van 'n beter kwaliteit en die vetkruis is uitgeteel, met die gevolg dat
'n karkas met 'n bale beter vorm en bouvorm verkry is.

Dergelike bevredigende resultate is verkry met 'n kruising van Persie-
ooie met ander vleisrasse, soon die Southdown en die Dorset.

Daar die Swartkop-Persies se velle wat in die handel bekend is as „ Cape
Glovers " van baie waarde is, behoort die afslag, sout en behandeling van die
velle noukeurig gedaan to word. Vir verdere inligting hieromtrent sien
artikel oor „ Bereiding van Velle vir die Mark " op bladsp 279.

(G. S. Mare, Hoof Skaap- en Wolbeampte, en F. J. Labuscagne, Skaap- en Wol-
beampte, Grootfonteinse Landbouskool.)

Die Ronderib-Afrikanerskaap.
Die naam van hierdie skaapras dui aan dat dit inheems in Suid-Afrika is.

Daar is blykbaar min van sy geskiedenis bekend. Uit gesprekke wat
die skrywers met vooraanstaande telers gehad het, is min informasie
verkry, behalwe die feit dat hulle Ronderibskape van hul ouers geerf het
en die se teelmetodes voortgesit het. Byna in elke geval lyk dit of die ras
al vir minstens 60 tot 70 jaar bestaan. Die kuddes wat deur die skrywers
ondersoek is, was oor die algemeen opvallend eenvormig, dog in meeste
gevalle lyk dit of daar 'n kleurfaktor aanwesig is, want hoewel die kleur
van hierdie ras suiwer wit is, het 'n klein persentasie van die skape bruin
vlekkies op die bene, gesig en ore, terwyl in sommige gevalle bruin vlek-
kies op die lyf sigbaar is.

Die vag is suiwer wit, of roomkleurig wit, en bestaan uit reguit, growwe
vesels wat bo 'n wollerige onderlaag uitsteek. By sekere afsonderlike skape
is opgemerk dat daar growwe ondeurskynende, bros, steekhaaragtige vesels

203



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

op die gesig, die oksel- en liesgedeeltes, en selfs op die lyf van die skaap
voorkom, terwyl die grootste meerderheid sagte syagtige haar het. Hierdie
verskil in vag word beskou as die oorsaak van onderverdeling van die Ronde-
rib-skaapras in „ Blinkhaar-" en „ Steekhaarskape ". Hierdie twee terms
is besonder beskrywend : laasgenoemde gee te kenne dat daar steekhaar-
vesels aanwesig is, terwyl eersgenoemde die beskrywing is van 'n sagte,
syagtige vesel. Die skrywers gee aan die hand dat slegs die „ Blinkhaar "
erken, en die „ Steekhaar " uitgeskakel moet word, net soos Merino-skaap-
boere die diere met steekhaar uit hul kuddes verwyder. Dit sou beteken
dat daar geen onderverdeling van die Ronderibskaap erken word nie, en die
ras sal dan net bekend wees as die Ronderib-Afrikanerskaap, in teenstelling
met die Namakwa-Afrikanerskaap, wat heeltemal 'n ander en afsonderlike
ras is. Terloops kan gene word dat die Ronderib en die Namakwa altwee
aan die vetstertrasse behoort, terwyl die Swartkop-Persie geklassifiseer word
onder die vetkruisrasse.

Ronderib-Afrikanerskaap.
[Foto : African Film Production, Ltd.

Die Ronderib word hoofsaaklik in die westelike en noordwestelike
distrikte van die Kaapprovinsie aangetref. Dis 'n geharde ras en aard goed
onder half-droe toestande. Dis nie bekend hoe hierdie skaapras sal aard
onder toestande wat bale van die van die Karo verskil nie.

Hoewel die Ronderib definitief swaarder is as die Persie, kan by ook nie
beskou word as 'n gewenste slagras vir uitvoerdoeleindes nie. Net  soos
in die geval van die Persie, is daar by die Ronderib ook 'n ongewenste opeen-
hoping en oormaat van vet. Hierdie ras behoort ongetwyfeld uitstekend
te wees vir kruisteeltdoeleindes, nogtans het dit geblyk dat paring ernstig
bemoeilik word deur die besonderrgroot sterte van die ooie as hulle in
goeie kondisie is. Bemoedigende resultate is verkry waar die Ronderibram
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gepaar is met Merino-ooie. Dit lyk of hierdie bepaalde kruising miskien
voordeliger is as die kruising van Swartkop-Persies met Merino's, want in
die eerste geval is die lam suiwer wit in teenstelling met die bont Persie-
Merino, en die vag is ook van 'n baie beter kwaliteit. Hierdie punte moet
egter nog verder ondersoek word.

Tot dusver is daar nog nie stamboek-vereistes vasgestel vir die teling
van hierdie skape nie, maar onderstaande kan dien as 'n goeie leidraad hoe

hierdie skaapras behoort geteel te word.
TeeIt-	 Kop en Nek.—'n Sterk kop en bree bek ; gewig en ore bedekstandaard.

met kort, syagtige, blink hare ; 'n effens krom neus is wenslik ;
ramme het horings, ses duim of langer, wat goed wegdraai van die kop.
Ooie het korter horings. Die nek moet dik wees en goed aan die lyf sit.

—

Liggaamsbou.—Rug lank en breed, ribbes goed zewelf, lyf diep en bors
goed ontwikkel, bene nie te lank	 maar reguit	 goed geplaas.

Grootte en gewig.—Skape moet groot en swaar van ;if wees. Skraal,
tingerige skape is onwenslik.

Bedekking.—Die Ronderib-Afrikaner is oor die gehele liggaan, ber1 ,1,

met blink, gladde, reguit, wit tot room-kleurige hare wat op die lyf gemiddeld
van '4 tot 2 duim lank is. Daar is 'n sekere mate van wol aanwesig wat
toelaatbaar is solank dit nie te veel word nie.

Stert.—Die stert bestaan uit Brie dele. Die eerste kom breed uit die
kruis en hang of tot omtrent 3 of 4 duim bokant die hakke. Hierdie deel
moet deurgaans eweredig breed bly. Die tweede deel draai teenaan die
eerste deel op vir ongeveer een-vierde van laasgenoemde se lengte en word
spits na die bopunt, vanwaar 'n egalige dun derde lit afhang, dog nie laer
as die onder-end van die tweede lit nie. Soms word gevalle aangetref waar
die tweede en derde litte 'n soort eenheid vorm en 'n eienaardige swaai
gee vanuit die eerste deel. Sterte behoort nie te groot te wees nie, anders
sal dit diere hinder om goed te loop, veral in bergagtige veld, en soms ook
moeilikheid gee by die dekking van ooie.

Diskwalifikasies.—Die volgende punte dien as diskwalifikasies : bont of
gespikkeld, te veel wol, liggaamsgebreke soos kortbek, duiwelsklou, swak
hakke, ens., ook foutiewe of bale spits sterte.

(G. S. Mare, Hoof Skaap en Wolbeampte, Pretoria; en F. J. Labuschange, Skaap- en
Wolbeampte, Grootfonteinse Landbouskool.)

Kruisteling vir Produksie van Vetlam- en Skaapvleis in
Oos-Transvaal.

Die oostelike distrikte van Transvaal is geskik vir Merinoskaapboerdery
en die mening is dat wolproduksie die vernaamste skaapboerderyonder-
neming in die streke behoort te wees. Dit blyk egter dat, behalwe Merino-
skaapboerdery, die produksie van skaapvleis en vetlammers goed sal inpas
by die verbeterde boerderystelsels wat in hierdie streke ontwikkel.

Sonder enige twyfel kan gese word dat as boere nie in staat is om
volgens hul metodes van bestuur goed uitgegroeide Merinoskape op hul
plase te produseer nie, dit baie onwaarskynlik is dat hulle suksesvol sal wees
met kruisteling, tensy die kruisteeltlammers as gevolg van verbeterde
metodes van bestuur 'n gewig van ongeveer 70 lb., op 'n ouderdom van vyf
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maande bereik. In die oostelike Hoeveld is goeie bestuur, die geskiktheid
van place, en die tyd van die jaar waarin die skape lam, van net soveel belang
as die ras van die ram wat vir kruisteling gebruik moet word.

Die vermoe van die skaapboer om wintervoer te verskaf en siekte te
bestry, hoofsaaklik ingewandswurms, sal die mate van sukses met die
boerdery bepaal. Die vernaamste oogmerk by vetlam- en skaapvleispro-
duksie is om die beste gebruik van vinnige groei of vroee volgroeidheid en
kwaliteit van die vleis te maak. Ondervoede ooie sal klein, swak lammers
produseer wat as lammers stadig sal groei, terwyl die gewigsvermeerdering
gedurende hierdie tyd baie hoer behoort te wees as gedurende enige ander
stadium van die skaap se lewe. As wurmbesmetting nie bestry word nie,
sal goeie voeding nie vinnige groei bevorder nie.

Elke boer moet besluit watter tyd die beste is om sy ooie te laat lam,
en wanneer die keuse gemaak word tussen herfs en lente, moet die volgende
punte in aanmerking geneem word :-

(a) Die ooie moet die ram gedurende November en Desember vat ten
einde in April en Mei te lam.

(I) Lam in	
'n Sekere persentasie ooie, waarskynlik 15 tot 12 persent,

die Herfs. sal miskien nie in genoemde maande bevrug word nie. Daar
dit van belang is om 'n maksimum persentasie lammers te

verkry, moet sulke ooie uitgeskakel word, dog as hulle die seisoen laat lam,
sal dit miskien moontlik wees om hulle die volgende seisoen vroeer te laat
ram vat sodra hulle bronstig word.

(b) Grootuier-ooie behoort vier tot ses weke voordat hulle lam op
groen weiveld gesit te word, en daar moet ook groen weiding verskaf word
aan ooie en lammers gedurende die winter.

Ooie wat op droe welding gehou word, ondervind dikwels moeilikheid
wanneer hulle lam ; dis bewys dat hoewel lammers op goeie weiveld loop,
grout hoeveelhede melk noodsaaklik is om hulle vinnig te laat groei.

(c) Dis onwaarskynlik dat droe weiveld plus groenweiding sunder enige
aanvullende voer op meeste hoeveldplase 'n kruisteeltlam in staat sal stel
om op 'n ouderdom van 5 maande 'n gewig van 70 lb., te bereik.

Die mening is dat, behalwe grout voorrade beenmeel en sout, waartoe
ooie en lammers altyd toegang moet he, die voer van graan aan lammers
volgens die „ uitkruiphok-stelsel " besonder baie sal help om die groei
te bevorder. As mielies aan Jong lammers gevoer word, neem hulle baie
vinniger in gewig toe, en word hulle ook meer geskik vir die mark. Die
totale hoeveelheid graanvoer sal hoofsaaklik afhang van die aard van die
weiveld en die kondisie van die lammers.

(d) Selfs onder die lammers wat in die herfs aangekom het, sal daar
sommige wees wat met ingewandswurms besmet is. Metodes van be-
handeling soos aanbeveel deur die Direkteur van Veeartsenydiens, word
aan die hand gegee. Die behandeling met nikotien en kopersulfaat (blou-
vitrioel) is veral goed vir lintwurms by lammers.

(e) Die produksiekoste behoort die vernaamste oorweging te wees ;
persentasies van lammers wat aangekom het, en gevrek het aan siekte, ens.,
moet ingesluit word by die berekening van inkomste per 100 ooie.

Weens die gebrek aan geskikte natuurlike welding, sal die voerkoste
na alle waarskynlikheid hoog wees. Hoewel die persentasie lammers wat
aangekom het, miskien nie so hoog is nie, behoort die persentasie wat
weens siekte verloor is betreklik laag te wees.
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(f) As die lammers goed uitgegroei is sodat hulle op 'n ouderdom van
vyf maande gespeen en onmiddellik weggestuur kan word, sal hulle bemark
word in September en Oktober wanneer lamvleis van goeie kwaliteit skaars
is op die plaaslike mark. Dog as sulke lammers vir uitvoer bedoel is, sal
hulle op die oorseese mark moet kompeteer met die beste lammers uit ander
lande gedurende die seisoen van lae pryse.

(a) Om in September en Oktober te lam, moet die ooie die ram gedu-
rende April en Mei vat.

(2) Lam in	
Gedurende hierdie paartyd is meeste ooie bronstig, en 'n

die Lente. hoe persentasie vrugbaarheid behoort verkry te word. As
dit voordeliger sou wees om die ooie vroeer te laat lam, kan

dit gedoen word, want die grootste meerderheid van die ooie sal in Maart
en selfs Februarie al bronstig wees.

'n Ryeland-ram van die Engelse vleisrasse.

(b) Tensy grootuier-ooie volop voer en 'n mineraal-lek kry, veral gedu-
rende die laaste paar maande van dragtigheid, sal hulle klein en swak lam-
mers he.

'n Goeie graskamp behoort gespaar te word, en die ooie behoort
ongeveer twee uur per dag op groen weiding te kom sodra hul kondisie
aandui dat hulle hierdie behandeling nodig het. In die geval van lammers
wat in die lente aankom is groenvoer van net soveel belang vir die ooie en
lammers as vir die lammers wat in die herfs aangekom het. Die verskil is
egter dat gedurende normale jare daar gou natuurlike groen weiding beskik-
baar is, en die lammers kan dan so vinnig moontlik groei teen 'n lae koste.

(c) Ten spyte van volop weiding, groei jong skape dikwels gedurende
die laaste gedeelte van die comer nie bevredigend nie, en hulle bereik nie
die gewenste stadium van markklaarheid wat nodig is vir prima-lamvleis
nie. Dit lyk of die voer van mielies vir dertig tot sestig dae geregverdig
is. Hierdie kwessie word op die oomblik ondersoek.

(d) Die lammers moet so gou moontlik gespuit word teen bloutong.
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By lentelammers moet wurmbesmetting straf bestry word ; sulke
lammers is veral vatbaar vir lintwurmbesmetting, en dit kan miskien ernstig
genoeg wees om die groei te belemmer. Dieselfde behandeling wat onder
(d) vir die herfslammers aanbeveel word, moet ook in die geval toegepas
word.

Die ooie behoort so you moontlik nadat hulle gelam het, weer gereeld
gedoseer te word.

(e) Die voerkoste behoort nie so hoog te wees as in die geval van die
herfslammers nie, dog die wins per honderd ooie sal kleiner word as gevolg
van groter verliese wat dikwels buite beheer is.

(f) Gedurende Februarie en Maart sal die lammers op 'n ouderdom van
vyf maande bemark word. Gedurende hierdie maande is daar gewoonlik
groot voorrade lam- en skaapvleis van verskillende klasse op die plaaslike
marke, dog prima-lamvleis behoort spesiale aandag te geniet. Die grootste
voordeel wat egter aan die lentelam verbonde is, bestaan daarin dat dit
geskik is om op die Engelse mark geplaas te word, waar die beste pryse vir
goeie lamvleis gedurende Maart en April gehaal word.

Kruisgeteelde - lammers.

Die ramme van meeste van die Britse skaaprasse kan met goeie resultate
by Merino-ooie gebruik word, dog voorkeur aan sekere rasse word gegee.

Die resultate wat onder Suid-Australiese toestande verkry is,

Rasse
Geskikt 

ir
e	 kan miskien as leidraad dien : by Merino-ooie as aanteelvee,

v
Ramme.	 het die gebruik van ramme van die Border Leicester-, Engelse

Leicester- en Lincoln-rasse geblyk die mees betalende te
wees, en dit het ook geblyk dat hierdie kruisings meer winsgewend is as
in die geval waar ramme van Britse rasse met kort of medium wol by
Merino-ooie gebruik word. Verder is gevind dat kruisgeteelde langwol-
Merino-ooie die beste aanteelvee is, en dat, as lammers sowel as wol in aan-
merking geneem word, die grootste winste verkry kan word van die kruisings
Southdown X Border Leicester-Merino en Dorset Horn X Border Leicester-
Merino.

Ten einde die suiwerheid van die wit vlies te behou, word witgesig-,
witwol-slagrasse aanbeveel. Proewe word nou uitgevoer en die volgende
rasse word gebruik : Border Leicester, Ryeland, Corriedale en Southdown.
Die skaarste aan slagras-ramme in Suid-Afrika beperk op die oomblik die
keuse van die ras van die ram wat vir kruisteeldoeleindes gebruik kan word,

208



VEEBOERDERY

en boere is dus verplig om ramme te kies wat teen redelike pryse verkryg-
baar is.

Aangesien daar slegs onlangs 'n aanvang gemaak is met kruisteeltproewe
vir hierdie streek, is daar nie veel gegewens beskikbaar nie. Dit lyk egter
of die kruisgeteelde Border Leicester-Merino bevredigende resultate sal
lewer. Met goeie behandeling behoort hierdie kruisteelt-lam die gewenste
gewig en markklaarheid op 'n ouderdom van vyf maande te bereik. Gevind
is dat die lammers verkry met die Ryeland-kruisings, veral ten opsigte van
finale gewig en markklaarheid, van 'n ietwat swakker gehalte is as die kruis-
teeltlammers wat so pas genoem is.

Die kruisgeteelde skape met helfte Border Leicester-bloed en helfte
Merino-bloed, is bale geskikte vleisskape ; hulle ontwikkel in skape met
groot lywe, en wanneer hulle vir die mark voorberei word, reageer hulle
baie goed op ekstra voer.

(L. L. Roux, Veeartsenyondersoekstasie, Ermelo.)

	04	

Vetlamteelt in die Graanstreek van die Westelike
Kaapprovinsie.

Blykbaar is daar heelwat meningsverskil omtrent wat onder die term
vetlammers verstaan word, en derhaiwe word hul vernaamste kenmerke
kortliks hieronder beskryf

(1) Die lam word spesiaal vir sy vleiseienskappe geteel. Hy moet 'n
lang, diep lyf, bree skouer, lende en kruis, kort bene en 'n kort dik boud he.
Die hele lyf moet bedek wees met 'n egalige laag vet. Die Merino met sy
skerp skouer, smal lende en kruis, en swak ontwikkeling van die boud word
dus definitief uitgesluit.	 Die Swartkop-Persie en Afrikanerskaap het nie
die regte bouvorm nie, en die vet is ook onegalig versprei, veral wat betref
die dik laag vet op die kruis en die stert.

(2) Slaglammers moenie ouer as ses maande wees nie. Die vleisvesels
van lammers ouer as ses maande word hard en verloor die sagtheid wat so
tipies is van vetlamvleis.

(3) Die geslagte lam weeg gewoonlik tussen 20 lb. en 42 lb. Die beste
gewig is van 32 tot 36 lb. In die kleinhandel word voorkeur gegee aan
ligte karkasse, want dit verkoop baie beter ; daar word trouens selfs meer
per pond betaal vir 'n ligte tweedegraad-karkas as vir 'n swaar eerstegraad-
karkas. As swaar karkasse opgesny word, is die stukke vleis groot, en dit
is nie so gewild by die verbruiker as die klein stukke van die ligte karkas
nie.

Die vetlam het dus 'n bepaalde bouvorm, sowel as 'n sekere ouderdom
en gewig.

Dit is dus duidelik dat die lammers van die meeste van ons opreggeteelde
skape nie werklik as vetlammers beskou kan word nie.

Uit proewe het dit egter geblyk dat die lam van 'n kruising tussen die
Merino en 'n vleisrasram, soos die Dorset-Horn, Suffolk en Southdown,
Texel, Border-Leicester, ens., hoewel by wat betref bouvorm nie aan die
vereistes van 'n eerstegraad-lam voldoen nie, tog goed genoeg is om 'n
redelike mark teen winsgewende pryse te vind.
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Die westelike Kaapprovinsie het in die winter 'n bestendige reenval, en
volop voer op verboude grond gedurende die winter en vroeg in die somer,

maar later in die somer, wanneer dit uiters warm is, 'n groot
Geskiktheid	 skaarste. Gevolglik is daar, wanneer die ooie begin lam
van Graan-
streke.	 totdat die lammers ses maande oud is, volop jaarplante en

gras wat, indien dit nie gedurende hierdie tydperk afgewei
word nie, droog word en dan geen waarde as voer het nie. Die regte
boerderypraktyk sal dus wees om baie vee gedurende die ses maande van
volop welding aan te hou en min vee wanneer die welding skaars is. Vetlam-
produksie pas uitstekend in so'n praktyk. Die ooie lam gedurende Mei,
Junie en Julie wanneer groen welding beskikbaar is. Na 'n paar maande,
wanneer die welding begin skaars word, is die lammers gereed vir die
plaaslike of oorseese mark, en deur al die lammers te verkoop, bly net
die ooie oor om voor te sorg. Die hamel-lammers van suiwergeteelde
Merinos moet minstens twee tot drie jaar loop voordat hulle die gewenste
grootte het vir die plaaslike slagveemark. In skaapteelstreke is 'n ooi
altyd meer winsgewend as 'n hamel, wat teling vir vetlammers definitief
meer lonend maak as suiwer teling.

Die hoe Goewermentsubsidie het as gevolg dat graanboerdery in die
westelike Kaapprovinsie al meer en meer intensief word. Die place word
al hoe kleiner, wat die insluiting genoodsaak van boerderyvertakkinge wat
gouer 'n opbrings lewer.

Vetlam-produksie is 'n vertakking van boerdery met 'n snel omset.

Die mark in Kaapstad verskaf 'n uitstekende plaaslike afsetgebied vir
vetlammers uit die omliggende streke. Die afstande daarheen is kort en
vervoer-tariewe laag, en die slag- en uitvoerfasiliteite le binne 'n dagreis
van enige plaas.

Deurdat minder diere gedurende die somer aangehou word, kan hulle
makliker versorg word, met die gevolg dat 'n hoer lampersentasie verkry
word van ooie in goeie kondisie wat meer melk aan die lammers kan verskaf.

Waar graanbou die vernaamste vertakking van die boerdery uitmaak,
en skape maar bysaak is, stel baie min boere belang in en het hulle ook nie
kennis van die moeilike suiwerteling van Merino's vir wolproduksie nie.
Dis baie makliker om 'n vleisrasram vir die teel van verkoopbare, wins-
gewende lammers uit te soek, as 'n Merinoram.

Omdat hierdie streke nie aan ernstige droogtes onderhewig is nie, en
die seisoene gereeld is, kan die plaaslike of oorseese mark, watter een ookal
die voordeligste is, elke jaar gereeld met lammers voorsien word.

Proewe oor 'n tydperk van agt jaar op die Elsenburgse proefplaas, het
aangetoon dat van die rasse wat gebruik is, die lam van die Dorset-Horn

Geskikte	
nie alleen die vinnigste groei nie, maar ook die beste slag,

Ramme.	 wat bouvorm betref. Die Suffolk, Border-Leicester en
Texel kan saam gegroepeer word as die rasse wat lammers

teel wat min of meer ewe vinnig uitgroei en dieselfde bouvorm het. Die
Corriedale kan nie as 'n sukses beskou word nie. Hoewel die Swartkop-
Persielam 'n foutiewe bouvorm het, veral wat betref die dik laag vet op die
stert en die kruis, en ook nie so vinnig groei nie, is dit nogtans baie aan-
neemlik vir die plaaslike mark. In 'n poging om 'n swaarder ooi met 'n
beter bouvorm vir slagdoeleindes te teel sonder om die Merino-eienskappe
van die wol te verander, is 'n Duitse Merinoram gebruik. Van hierdie
kruising is ook taamlike goeie vetlam verkry.
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Die ramme moet gedurende Desember onder die ooie gesit word—
die regte tyd hang af van wanneer vroed weiding beskikbaar sal wees. Die
getal ramme hang af van hoe oud hulle is, maar twee tot drie per honderd
ooie sal genoeg wees. Aangesien die skape op die meeste graanplase in
die westelike Kaapprovinsie saans gekraal word, is dit bepaald die beste
gebruik om die ramme net snags onder die ooie te sit, en hulle gedurende
die dag voer te gee en op plekke te hou waar hulle beskut is.

Aangesien vleisrasramme soms tydelik onvrugbaar is, is dit altyd goed
om 'n ram, waarvan bekend is dat hy vrugbaar is, onder die ooie te sit nadat
die ander verwyder is, sodat hy die ooie kan dek wat miskien, weens die
tydelike onvrugbaarheid van een van die ramme, nie gevat het nie.

Die ooie wat in hierdie proewe gedek is met die ramme van genoemde
rasse, het nie swaarder gelam nie.

Tot sover is in die proewe geen graan aan die lammers gevoer nie en
die ooie en lammers moes deurgaans klaarkom met welding op graanlande

en af-en-toe op lusern. Die proewe gedurende die ver-
Bestuur skillende seisoene het duidelik aan die lig gebring dat met
van Vet-

in van die seisoen af die lam-lammers. volop weiding re van die be
mers vinnig groei, en besonder goed toeneem in gewig, terwyl

as die seisoen ongunstig is, hulle bale stadiger groei. Met die oog op die
verkryging van uitstekende lammers, moet elke jaar voorsiening gemaak
word vir een of ander voergewas soos gars of hawer, en ook vir weiveld
van 'n half-permanente aard, soos lusern. Hierdie gewasse kan maklik
elke jaar verbou word. By gebrek aan natuurlike weiveld en weens die
algemene boustelsel waar die lande gesaai en gebraak word, is daar ge-
durende Augustus baie min welding vir skape behalwe net die vorige jaar
se stoppels, en dus is dit bale noodsaaklik dat sommige lande gesaai word
vir welding vir die skape.

Die verdere behandeling van die kudde verskil nie veel van die van die
Merinokudde nie (sien artikel in die verband, op bladsy 145.)

Dis noodsaaklik om sowel hamel- as ooilammers te verkoop, want
kruisgeteelde ooilammers moenie vir teeldoeleindes gehou word nie, om

die volgende redes
Seleksie
vir die	 (1) Vetlam-produksie pas goed in by die graanboerdery-
Mark . stelsel van die westelike Kaapprovinsie, omdat dit dan nie

nodig is om lammers gedurende die droe somermaande aan
te hou nie, want as lammers vir teeldoeleindes aangehou word, dan gaan
hierdie groot voordeel verbonde aan die produksie van vetlammers ver-
lore.

(2) As sulke lammers vir teeldoeleindes aangehou word, sal hulle later
geskeer moet word, en vir onervare persone sal daar min verskil sigbaar
wees tussen die wol van die kruisgeteelde en Merinoskaap, en die gevaar
bestaan dat hierdie wol deurmekaar verkoop kan word. Hierdie moontlik-
heid word nog groter weens die kleinheid van die skeersel en die onver-
skillige manier waarop hierdie skeersels dikwels geklasseer word. Die
uitwerking wat dit sal he op die suurverdiende goeie naam van die Suid-
Afrikaanse wol, en op die oorseese fabrikant kan maklik begryp word.

(3) Waar skaapboerdery 'n sytak is, is die neiging om of die wol- Of die
vleismark, te volg net watter een die beste betaal. As die vleismark swak
is en die wolmark goed, dan word hierdie kruisgeteelde ooie weer by die
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Merinoram gesit om die wol te verbeter. Aangesien hierdie boere hul
kuddes slegs volgens ouderdom en grootte kiasseer, kan mens maklik begryp
uit watter mengsel van tipe die skape en wol sal bestaan.

(4) Weens die geringe hoeveelheid kruisteelt-wol wat deur Suid-Afrika
geproduseer word, is daar geen oorseese kopers wat bestellings vir kruis-
teeltwol het nie, met die gevolg dat hierdie wol na alle waarskynlikheid
onder die werklike waarde verkoop sal word.

(5) Hoewel die groter kruisteelt-ooi vrugbaarder is en meer lammers
sal gee, sal die drakrag van die plaas laer wees vir kruisteelt-ooie as vir
Merino's. Die groter aantal Merino's met hul waardevolle wol, wat op die
plaas aangehou kan word, sal voordeliger wees as die swaarder en groter
aantal lammers verkry van die kruisteelt-ooie. Dis ook twyfelagtig of die
kruisteelt-ooi onder die toestande van die westelike Kaapprovinsie in staat
sal wees om haar tweeting-lammers beter groot te maak as die Merino-ooi
haar een lam.

(6) Onder die gewone toestande van die westelike Kaapprovinsie is
die lentelam altyd 'n hopelose mislukking, en baie van die Engelse vleis-
rasse word nie op die regte tyd bronstig sodat lammers in die herfs kan
aankom nie. Die kruisteelt-ram is in hierdie opsig geneig om net soos die
opreggeteelde skaap te wees, en is dus in hierdie geval absoluut waarde-
loos vir die produksie van vetlammers.

Die verskil in die vereistes in verband met karkasgewig op die oorseese
(Engeland) en plaaslike mark (Kaapstad) is dat die oorseese mark 'n karkas

van 20 en 42 lb., en selfs swaarder sal aanneem en verkoop
Bemarkbare as lamvleis, terwyl die Kaapstadse mark die hoer prys vir lam-
Gewig
Lamm 

van
ers.	 vleis slegs sal betaal as die karkas 30 lb. of liter is. Enige

karkas wat meer as 30 lb. weeg, word nie meer as lamvleis
beskou nie, en die gewone prys vir hamels word betaal.

Die ligte lamkarkas verkoop altyd beter as die sware, selfs al is die kwali-
teit van eersgenoemde nie so goed as die van laasgenoemde nie, nogtans kan
gese word dat, waar lammers op die veld groot word, die swaarder lam
weens die klein verskil in prys en die geringe ekstra koste verbonde aan die
beter gewig, meer winsgewend is. Vir uitvoerdoeleindes sal die lam met
'n skoongewig van 32 tot 36 lb. meer wins oplewer vir die boer in die
westelike Kaapprovinsie.

Die werklike verlies in gewig met afslag is omtrent 55 of 60 persent van
die lewende gewig, volgens proewe aan hierdie Inrigting met kruisteelt-
lammers. Met die uitsoek van lammers vir die mark sal die hoogste lewende
gewig dus in die omtrek van 80 lb. wees.

Die dosering van lammers vir pens- en ingewandswurms moet onder
geen omstandighede nagelaat word nie, veral wanneer warm weer in die

Allerlei. 
winter ondervind word, want dis noodsaaklik dat die lam
geen terugslag gedurende sy groeiperiode kry nie.

Sny en afsny van die stert moet op dieselfde manier uitgevoer word as,
in die geval van suiwerteling van 'n Merinokudde.

Lammers vir die mark moet bale versigtig gehanteer word, want die
geringste kneusing maak die karkas ongeskik vir uitvoer. Om 'n lam aan
sy wol te yang, sal 'n kneusing veroorsaak wat sigbaar genoeg is om die
karkas of te keur vir uitvoer.
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Indien moontlik moet die lammers van die ooie of verkoop word as
suiplammers en nie eers gespeen word nie. In hierdie lam steek gewoonlik
die meeste wins, en die vleis is van die beste kwaliteit.

Daar moet gebruik gemaak word van die vinnigste vervoermiddel na
die mark, want die lammers verloor baie gewig gedurende vervoer. Lam-
mers moet, veral wanneer hulle aangejaag word stasie toe, nie vinnig gedryf
word nie, dog toegelaat word om op hul gemak aan te stap. Hiervoor moet
die koelste tyd van die dag gekies word.

As 'n Merino-ooi met 'n tweeling nie baie melk het nie, is dit beter om
die een lam weg te neem en aan 'n ooi te gee wat haar lam verloor het, of
as die seisoen ongunstig is, om die swakste lam dadelik dood te maak.

Gedurige verandering van weiveld, selfs op dieselfde dag, is 'n belangrike
faktor in die behandeling van skape. Skape hou van afwisseling, en sal ophou
om te wei op 'n goeie stuk veld en weer voortgaan as hulle op swakker
veld kom. Veral wanneer gesaaides soos gars of hawer bewei word, is daar
nie groot verskeidenheid nie, en dit sal betaal om gedurende die dag 'n ver-
andering te maak, want die skape sal dan meer vreet.

(L. H. Bartel, Departement van Veeteelt, Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege
van die Universiteit van Stellenbosch.)

Kruisteling met Vetstert- en Vetkruis-skape.
In Wes- en veral Noord-Transvaal, is daar sekere streke waar die weiveld

nog heeltemal wild le, en waar bosluisbesmetting nog algemeen voorkom.
Gevind is dat gladdehaar vetkruis- en vetstertskape hulself besonder goed
aanpas by hierdie toestande. In al hierdie streke is daar beperkende faktore,
en ten einde sukses te he met hierdie skaaprasse, is dit noodsaaklik dat
alle aandag aan hul behandeling en versorging gegee word.

Die skaaprasse wat meesal in hierdie streke aangetref word, is die Swart-
kop-Persie en die „ kafferskaap " ; eersgenoemde is uitstekend vir slag-
doeleindes, terwyl die „ kaffer "-ras skraal is en 'n swak bouvorm het.
Altwee die rasse is gehard en baie bestand teen hartwater, dog vatbaar
vir inwendige parasiete. Kruisteling met Persie-ooie as grondslag en Engelse
vleisramme het die boere aangespoor tot die produksie van vetlammers.
Die lammers wat uit die kruisings verkry word, het uitstekende vleis-
eienskappe.

Beperkende faktore soos 'n lae reenval, wilde veld of 'n lae voedings-
waarde, inwendige en uitwendige parasiete, maak dit noodsaaklik dat slegs

Tipe. 
geharde skape met goeie konstitusies in die kudde gehou
moet word, en tensy konstitusie die vernaamste faktor in

die seleksie van ramme en ooie word, sal skaapboerdery heeltemal 'n onseker
onderneming word.

Aangesien hierdie skaaprasse meer geneig is om rond te loop as die
Merino, is dit noodsaaklik dat grens- en kampheinings gespan word, waardeur

Uitrusting. geen vee kan kruip nie. Aangesien jakkalse en ander onge-
diertes verwoesting onder die skape aanrig, word die kraal-

stelsel nog gevolg, terwyl twee of meer taamlike groot jakkaisdraad-slaap-
kampe (ongeveer vier morge elk) dit onnodig sal maak om die skape oornag
in te kraal.
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Dipbakke.—Hoewel die „ kaffer "-skaap baie, en die Swartkop-Persie
taamlik, bestand is teen hartwater, is dit tog noodsaaklik om te dip. Ten
einde die bont- en ander bosluise uit te roei, moet die skape, veral gedurende
die somer, weekliks gedip word.

Sorg dat die dipstof van die regte sterkte is. Moenie gedurende reen-
weer dip nie. As die skape aangejaag is, moet hulle eers kans kry om of
te koel voordat hulle gedip word, en hulle moet ook nie dors wees nie.
Vroeg in die more is die beste tyd om te dip. Uitvangkrale en 'n druk-gang
sal die hantering van skape vergemaklik.

In meeste dele van Wes-Transvaal kan die Swartkop-Persie-ooi as grond-
slag gebuik word. Hierdie ooie kan gepaar word met ramme van een van

die Engelse vleisrasse. Die Swartkop-Persie-ooi het as grond-
Kruisteling.

slag uitstekende resultate gegee in die produksie van vet-
lammers vir die vleismark (sien foto's).

Swartkop-Persie ooie.

In die bosveldstreke van Noord-Transvaal word die kaffer-ooi meesal
aangetref, en derhalwe moet hierdie ooie as grondslag vir teeldoeleindes
gebruik word. Hulle behoort opgekruis te word met 'n opreggeteelde
Swartkop-Persieram tot 'n standaard van hoe-graad Persieskape. As die
boer dan gedurende hierdie jare van opkruising sy weiveld makgemaak het,
sy skape gereeld gedip het en beter voorsiening vir hulle gemaak het, kan
by 'n Engelse vleisrasram aanskaf om met die hoegraad Persie-ooie te paar.

In alle gevalle waar Engelse vleisrasramme met Swartkop-Persie-ooie
gepaar word, moet net ooie met groot lywe en sterk konstitusies gebruik
word. Jong Persie-ooie, asook die wat nog van 'n lae graad is, moet met
Persieramme gepaar word. Ten einde die nodige aantal Persie-ooie in die
kudde te behou, sal dit nodig wees om elke jaar 'n sekere persentasie van
die Persie-ooie met Persieramme te Iaat paar.

Algemene Behandeling en Versorging.

Ramme is gewoonlik duur, en as die beste resultate verlang word, moet
hulle goed versorg word. Die ramme moenie die hele jaar deur saam met
die kudde loop nie, dog nadat die ooie gedek is, moet die ramme in 'n klein
kampie gehou word, waar hulle gevoer en versorg kan word. 'n Rantsoen
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van 'n half tot een lb. gebreekte mielies plus twee tot vier lb. peulgewashooi
per dag per ram, sal die diere in goeie kondisie hou.

Die beste tyd om ooie te laat lam, hang gewoonlik van plaaslike toe-
stande af. Hierdie periode word beInvloed deur die aanwesigheid van
inwendige parasiete en weiveld. Daar 'n minimum wurmbesmetting een
van die vernaamste faktore is vir sukses met die grootmaak van lammers,
is gevind dat April—Mei die beste lamseisoen is. Gedurende hierdie maande
is inwendige parasiete gedeeltelik rustend, en die klein lammertjies wat

Bo, die tipe Persie-ram wat met basterooie gebruik was.

Onder, die lam met hierdie kruis wat op 7-maande ouderdom 84 lb. geweeg het.

aankom, het die beste kans om te groei daar wurmbesmetting slegs in uiters
geringe mate kan voorkom. Met die oog hierop, vind paring gewoonlik
plaas van November tot ongeveer die helfte van Desember. Die ramme
moet gevoer word. Gedurende die warmste tyd van die dag kan hulle
van die ooie geskei word. Vandat dit begin koel word in die agtermiddag
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tot die volgende more kan hulle weer saam met die ooie loop. As die ooie
elke dag vir 'n paar uur op sappige weiding loop, sal dit bevrugting bevorder.

Dragtige ooie moet versigtig gehanteer word. Sulke ooie moet afgeskei
word van die res van die kudde, en in 'n kamp gejaag word waar daar volop
weiding is. As hierdie ooie gedip word, moet hulle versigtig in die dip gesit
word. Hulle moenie langer as 'n maand voordat hulle lam vir haarwurm
gedoseer word nie. Skoon water en goedgevulde souttrogge moet altyd
beskikbaar wees.

Ooie sal begin lam van April—Mei. Daar moet groen hawer en soutbos
as weiding verskaf word vir die ooie en die lammers. Doringlose turksvye
sal ook 'n gunstige uitwerking he. Gedurende die lamtyd moet die ooie
nie onnodig gehinder word nie. Waar kruisteling beoefen word, moet die
ooie gedurende hierdie tyd noukeurig dopgehou word, en elke ooi wat
moeilikheid het om te lam moet dadelik gehelp word.

Die lammers moet goed groei vandat hulle aangekom het, en nooit
verpot raak nie. Die ooie moet ook in goeie kondisie gehou word, ten einde
maksimum groei by die suipende lammers te verseker.

Alle skape moet gereeld met goewerments-haarwurmmiddel gedoseer
word. Dit word sterk aanbeveel om die skape met tussenpose van drie weke
dwarsdeur die jaar te doseer.

Dis noodsaaklik om die skape elke jaar te klasseer. Alle ou ooie en skape
met swak konstitusies moet uitgegooi en verkoop word.

Die kruisteeltlammers verkry met Engelse vleisrasramme by Persie-ooie
moet binne drie dae nadat hulle aangekom het, gesny en gemerk word ;
binne hierdie tyd moet hul sterte ook afgesny word.

Die lammers groei vinnig, en die vetstert-eienskap is nog aanwesig,
en deur hul sterte binne die eerste drie dae nadat hulle aangekom het, af
te sny, is daar maar 'n geringe persentasie wat vrek, want die wond is klein
en die gevaar om dood te bloei, gering. Met die afsny van sterte en die sny
van ramlammers, moet die grootste aandag aan sindelikheid gegee word.
Vermy ou krale.

Lammers kan op 'n ouderdom van vier maande, na gelang van hul
kondisie, gespeen word. Die gespeende lammers moet saam met 'n paar
ooie in 'n kamp met volop gras gesit word.

'n Soutlek bestaande uit twee dele beenmeel, twee dele tabak en een
deel sout is absoluut noodsaaklik. Hierdie lek moet in elke skaapkamp
onder soutskerms gehou word, sodat hulle vrye toegang tot die lek kan he.
Lammers sal 'n paar dae nadat hulle aangekom het aan die lek begin vreet.
Waar vinnige groei en gesonde diere verlang word, is hierdie lek van die
grootste belang.

Sukses met kruisteeltlammers hang geheelenal af van die tipe, vinnige
groei en vroed volgroeidheid van die diere. Ten einde aanhoudende groei

voer en	
en algemene gesondheid te verseker, moet daar gedurende

Bemarking. ons moeilike winters, veral in Augustus, September en
Oktober, aanvullende voer gegee word. Sulke gewasse soos

groen hawer, kafferboontjies en mangeiwortels selfs onder droelandtoestande,
kan maklik verbou word. Dit het geblyk dat kafferboontjiehooi van bale
groot waarde is vir die vetmaak van enige soort vee. As die nodige aandag
aan die skaap gegee word om horn gesond te hou, hang die suksesvolle
bemarking van die lam af van die verskaffing van hierdie aanvullende voer.
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As aanvulling van die natuurlike welding kan ooie en lammers ongeveer
vier uur per dag op groen hawer loop. Dis meer ekonomies om kaffer-
boontjiehooi in hooirakke te voer as om die skape by die hooimied toe te
laat. Ongeveer vier lb. hoof per skaap per dag sal hulle in uitstekende
kondisie hou.

Om die lammers markklaar te maak, is 'n daaglikse rantsoen van vier
tot ses ons gebreekte mielies per lam nodig gedurende die laaste maand voor
bemarking. Onder besproeiing kan lusern verbou en gevoer word.

Dis raadsaam om die lammers op 'n ouderdom van vier tot ses maande
te bemark, want as hulle langer gehou en gevoer word is vetlam-produksie
bale minder winsgewend.

Wanneer lammers op die trein gelaai word, moet hulle bale versigtig
gehanteer word, anders sal hulle baie kneusplekke opdoen as gevolg waarvan
die karkas 'n baie laer prys sal haal.

( F. E. Hoffman, Skaap- en Wolbeampte, en A. J. Pepler, Lektor in Skape en Wol, Land-
bouskool, Potchefstroom.)

`n Border Leister-ram.
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H.—Karakoelskape.

H IERDIE skaapras aard die beste in droe en half-droe streke, en sy waarde
le hoofsaaklik in die lam se vel of pels, wat op groot skaal in die pels-

handel gebruik word vir jasse, kortjassies, dames-moffe, jaskrage en
-boordjies, ens. Hierdie lamvelle is in die handel bekend as „ Persiese
lamvelle " („ Persian lamb "), en die waardevolste tipe vel, wat gewoonlik
verkry word van lammers wat to vroeg gebore is, is bekend as „ bree-stert
Persiese lamvelle " (" Broad Tail Persian "). Aangesien die naam Persie
in ons land na 'n ander skaapras verwys, sal die gebruik daarvan nood-
wendig 'n sekere mate van verwarring veroorsaak, en gevolglik word aan
die hand gegee dat die werklike rasnaam, „ Karakoel," vir algemene gebruik
in Suid-Afrika behou word. Behalwe die pels verkry van lammers wat pas
aangekom het, leaver die Karakoelskaap ook ander bronne van inkomste
in die vorm van skaapvleis en wol.

Karakoelram, 14 maande oud ; geteel op die
Grootfonteinse Landbouskool, K.P.

Die vag van die volgroeide Karakoel bestaan uit 'n uitwendige bedekking
van lang hare, gemeng met fyner meer wollerige vesels naby die vel. Die
gemiddelde lengte van die hare na twaalf-maande-groei is ongeveer 6 duim,
en die gemiddelde haar-opbrings per volgroeide skaap is sowat 4 lb. Daar
kan geen juiste vergelyking gemaak word tussen die vag van die Merino-
en die Karakoelskaap nie, aangesien die doeleindes waarvoor hierdie pro-
dukte gebruik word, baie van mekaar verskil, en baie afhang van die aan-
vraag in die betrokke seisoen. Oor die algemeen egter kan die opbrings
per skaap beskou word as ongeveer een-derde van die verkry van die gewone
Merino-kuddeskaap. Die prys wat Karakoelvleis op ons plaaslike marke
haal, vergelyk baie gunstig met die verkry vir die vleis van Merino's, Swart-
kop-Persies en inheemse rasse. Die Karakoel is egter nie 'n goeie vleisras

* Die skrywers is dank verskuldig aan mnr. Douglas Thompson, bestuurder van die
Neudam-proefplaas, Suidwes-Afrika, vir die waardevolle informasie aan hulle verstrek.
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nie, want die karkas is meer hoekig en die vleis taamlik donker van kleur
in vergelyking met die van genoemde rasse. Laasgenoemde gebrek, wat
na bevriesing nog erger word, en die feit dat die vleis nie behoorlik mark-
klaar gemaak word nie is albei foute waarteen die oorseese mark beswaar
maak.

Dis nie definitief bekend wat die oorsprong van die ras is nie, dog dis
'n vasgestelde feit dat dit afkomstig is van Asie, uit die distrik Buchara.

oorsprong 
Dit is die belangrikste sentrum van hierdie nywerheid, en

van die Ras. vandag nog word die beste skape van die ras daar aangetref.
Van tyd tot tyd is skape van hierdie streek ingevoer—Duits-

land is een van die invoerende lande. Die eerste skape van die Karakoel-
kudde wat nou op Neudam is, is voor die Wereldoorlog deur Duitsland Inge-
voer uit Buchara, en het bestaan uit 23 ramme en 255 ooie. Hierdie en ander

Volgroeide Karakoel-ooi.

kuddes het vinnig vermeerder in hul nuwe omgewings en het sodoende die
Duitse boere in staat gestel om die groot en florerende nywerheid wat dit
vandag is, te ontwikkel. In 1917 is 3 ramme en 84 ooie oorgebring na die
Landbouskool op Grootfontein, Middelburg, K.P., en hierdie inrigting het
'n groot aantal Karakoelskape verkoop aan boere in die Unie en Suidwes-
Afrika. Tot in 1929, toe die hele kudde weer teruggeneem is na Neudam,
is teelproewe op Grootfontein uitgevoer. Hierdie stap is gedoen weens
die gebrek aan belangstelling by die boere in die Unie, dog met die her-
lewing van belangstelling in hierdie tipe boerdery, het die Regering weer
10 ramme en 67 coie ingevoer. Navorsingswerk in verband met teling sal
voortgesit word, en die plan is om boere te help deur surplus-ramme vir
verkoop aan te bied, en op hierdie manier die nywerheid aan te moedig.

Die Karakoel is 'n vetstert skaap met lang hare en met uitsondering
van die kleur, bale dieselfde grootte en algemene voorkoms as die Ronde-

rib-Afrikanerskaap. Dit word beskou as 'n geharde ras, en
Die Vol-	 soon reeds gese is, aard dit goed in droe streke. Die tipiese
groeide
Skaap. kop is sterk, met 'n mooi geboe neus wat bedek is met kort

glansende swart hare ; die aanwesigheid van 'n bietjie grys
hare op die bek en 'n wit kolletjie op die kop is nie lets buitengewoons nie.
Die Romeinse neus kom gewoonlik voor, dog die afwesigheid daarvan
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blougrys tot 'n siiweragtige wit. By die voiwasse skaap van hierdie bloed-
lyn bly die kleur van die kop, bene en punt van die stert grys. Karakoels
met wit hare het ook voorgekom, en pogings word aangewend on 'n bloed-
lyn te teel met 'n vaste wit kleur. Soos natuurlik verwag kan word, stel
verwerkers van velle groot belang in hierdie natuurlik-gekleurde pelse,
waarvan die grys op die oomblik baie populer is.

Aangesien die pets van die allergrootste belang in hierdie nywerheid
is, is daar bale aandag gegee aan die tipe en distribusie van krulle by die

Die Kara-
Karakoellam voordat by 48 uur oud is. Die lammers wat

koellam.	 geslag moet word, word gewoonlik doodgemaak voor hulle
hierdie ouderdom bereik, want die krulformasie verander

vinnig namate die lam ouer word, en vanuit 'n handelstandpunt beskou,

Watermerk-tipe.

verloor die pets dan sy waarde. Derhalwe is dit noodsaaklik dat die juiste
beskrywing van die kwaliteit van die hare, tipe en distribusie van krulle
by die lam op hierdie ouderdom in die kleinste besonderhede opgeteken
moet word. Versigtige telers sorg gewoonlik dat daar ook foto's is by hul
beskrywings, want die volgroeide diere word geheelenal volgens sulke
beskrywings van lam-pelse, gepaar. Met die beskrywing van die pelse
word die volgende punte gewoonlik in aanmerking geneem :—

Gewoonlik word op hierdie vroed ouderdom 'n beraming gemaak van
die konstitusie en bouvorm, dog die skrywers is van mening dat hierdie

Bouvorm en 
eienskappe op die stadium nie noukeurig bepaal kan word nie

Konstitusie. en gee aan die hand dat die bepaling uitgestel moet word tot-
dat die skaap 'n teelouderdom bereik het. Opvallende

gebreke sal natuurlik in aanmerking geneem word, dog oor die algemeen
kan hierdie eienskappe meer juis beoordeel word nadat die dier tyd gehad
het om te ontwikkel.
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Aangesien die beskrywing van die pels die belangrikste is, is daar
ongetwyfeld 'n neiging by telers om konstitusionele swakhede op hierdie
stadium oor die hoof te sien met die hoop dat die dier hulle sal vergroei.
Later word die konstitusionele swakhede van die dier ook weer oor die
hoof gesien, omdat, soos reeds gese, die parings feitlik uitsluitlik volgens die
rekords gemaak word. Daar bestaan geen twyfel dat sulke gebreke soos
plat ribbes, gebrek aan diepte van lyf, grootte en lewenskragtigheid, aan-
merklik verbeter kan word by die Karakoel nie.

Die hare op 'n pels van goeie kwaliteit behoort 'n skoon en glansryke
voorkoms te he, en sag dog vas om te voel. Substansie is noodsaaklik ten

Die PeIs. 
einde die pels so te kan berei dat die klaargemaakte produk
vas sal wees en lank sal hou. Hare met 'n gebrek aan sub-

stansie, d.w.s. te fyn en sag, het nooit 'n krul wat sal hou nie. Daarenteen is
te growwe haar net so onwenslik, want dis gewooniik te lank, voel hard en
kan nie krul nie. Aangesien verskeie grade van sagtheid aangetref word, is
klassering ten opsigte van kwaliteit nodig. Haar van die beste kwaliteit,
d.w.s. hare met 'n skoon en glansryke voorkoms, en wat sag dog vas voel,
word as A-kwaliteit beskryf. Die volgende kwaliteitsgraad is bekend as
B, en haar van hierdie tipe is geneig om droog te wees, hanteer nie so maklik
nie en het ook nie die glans van pelse van kwaliteit A nie. Nogtans kan
hulle ook vir pelse gebruik word, en word dan ook vir bepaalde doeleindes
gebruik. Pelse van kwaliteit B kan beskou word as 'n stadium tussen goeie
en swak kwaliteit. Die mees ongewenste vag is die dowwe, droe, harde,
bros tipe haar wat baie lyk op die van 'n Kaffer, beide wat betref tipe van
krul en gebrek aan kwaliteit. Om hierdie rede word die tipe haar peper-
kop of kafferhaar genoem. Ander ongeweste tipes haar word ook aan-
getref, en verskeie beskrywende name word aan hulle gegee, byv. Wilde,
harde of growwe haar en wollerigheid. Eersgenoemde het geen krul nie
en bestaan uit dik vesels wat hard voel, terwyl laasgenoemde eerder wollerig
as harig van aard is en nie die ware Karakoel-eienskappe het nie. Hierdie
tipe haar is minder glansryk en geneig om meer stof op te yang as die growwer
tipes. Die eienskappe van glans en sagte gevoel is baie na aanmekaar ver-
want. Die gewenste blou-swart skynsel word alleen aangetref by die pelse
van kwaliteit A, terwyl die metaalagtige swart glans, sonder die sagte skynsel
wat gewoonlik by kwaliteit A aangetref word, altyd met 'n pels van kwaliteit
B geassosieer kan word. Haar van kwaliteit B is gewoonlik droer en hanteer
nie so sag as die A-tipe nie. Die peperkoptipe het feitlik geen glans nie,
terwyl die wollerige pels in hierdie opsig baie ooreenkom daarmee. Hier-
die kwaliteitsklasse, d.w.s. A, B, peperkop, ens., word nog verder verdeel in
sub-klasse ten opsigte van krulformasie en eenvormigheid van distribusie.
M.a.w., in die kwaliteitsklasse A en B kom nog verskillende krultipes voor.
Subklasse ten opsigte van krulformasie en -distribusie in hierdie klasse word
as volg gemaak : Al, A2, A3, Bl, B2, B3. Die syfer 1 dui aan dat die krul-
formasie goed en egalig gedistribueer is ; 2 dui aan dat die krul nie so goed
gevorm is nie, of onegalig gedistribueer is, terwyl in die geval van 3 hierdie
gewenste eienskappe minder duidelik uitkom. 'n Dergelike klas-indeling
word toegepas in die geval van pelse van kwaliteit B, dog by laer grade
pelse, soos kafferhaar, ens., word hierdie onderverdeling nie gemaak nie.

Hier word weer verskeie tipes krulle aangetref en verskillende name wat
so na moontlik beskrywend van die tipe krul is, word daaraan gegee, byv.

Krultipes.
okkerneut, pypkrul (lank, kort, gemeng of gebreek), kurk-
trekker en peperkop. In die okkerneutkrul-pels, lyk dit of

klein klompies hare so saam gegroepeer is dat dit klein trossies vorm en
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elke klein groepie in die trossie krul van die middelpunt na buite. In die
pypkrul-pels lyk dit, daarenteen, of al die hare in dieselfde rigting krul en
kort of lang buisies vorm wat soos pypies lyk. Die kurktrekker-krul lyk
soos 'n kurktrekker, terwyl peperkop (kafferhaar) 'n beskrywing is van die
inmekaargedraaide onegalige tipe haar wat lyk soos die wat op die kop van
'n kaffer aangetref word.

Behalwe hierdie definitiewe tipes, word nog talle tussen-tipes krulle
aangetref, en terme soos gerimpel, vlakkrul en gewaterde sy word deur
verskeie telers gebruik om hulle te beskryf.

In elke kwaliteitstipe bepaal die tipe en distribusie van die krul die
waarde van die pels. Lang pypkrulle word altyd geassosieer met goeie
kwaliteit en glansryke haar, terwyl klein onreelmatige krulle, soos die peper-
korrel- of kafferhaartipe gewoonlik as 'n swak kwaliteit beskou word. Die
tipe krul kan dus dien as 'n taamlik noukeurige leidraad vir die bepaling van
kwaliteit.

Krulle varieer in grootte van 'n klein groepie hare, ongeveer so groot
as 'n vuurhoutjiekop, tot groot okkerneut en pypkrulle dikker as die gewone

Grootte van 
potlood. Uit die standpunt van die pelsverwerker is die

Krui. klein krul altyd onwenslik, terwyl te swaar of te groot krulle
ook ongewens is, want die tipe jas wat van hulle gemaak kan

word, het 'n te swaar voorkoms.

Lengte van haar is van groot belang, want dit staan in baie noue ver-
band met die grootte van krul ; hoe langer die haar, hoe groter is die krul.

Lengte. 
Uiters lang hare het nie die vermoe om te krul nie. Oor
die algemeen word die korthaar-tipes verkies deur die fabri-

kant. Ook vanuit 'n telersoogpunt beskou lyk dit of lang hare makliker
verkry word, en daarteen moet dus gewaak word, veral in die geval van
die gewaterde sy-tipes. Baie van die sukses met die produksie van hierdie
tipe pels word behaal deurdat die haar kort gehou word.

'n Pels wat te dig is, d.w.s. wanneer die vesels te na aanmekaar sit, is
ongewens, want dit het 'n te gekoekte voorkoms wanneer dit bewerk is.

As die hare te yl is, is dit gewoonlik weer langer as wat ver-
Digheid van lang word, en die krulle is geneig om te oop te wees
Haar.

Pens.—Die pens behoort bedek te wees met dieselfde kwali-
teit hare en krulformasie as die res van die lyf.

Hierdie gedeeltes behoort bedek te wees met glansryke haar van goeie
kwaliteit, dog hier het die haar natuurlik nie die definitiewe krulformasie

wat dit op die res van die lyf het nie. Enige gebrek aan kwali-
Bedekki ng	 teit behoort met agterdog bejeen te word. Die hare van die
van die Kop,

stert moet noukeurig ondersoek word, want dis die plekGesig, Bene
en Stert.	 waar enige gebrek aan kwaliteit wat mag voorkom, die

maklikste gesien kan word.

Soos uit bostaande beskrywing van kwaliteitstipe van krul, ens., gesien
sal word, kom daar 'n groot verskeidenheid van goeie eienskappe en gebreke
voor in die pels van die lam, en om hierdie rede is besondere aandag nodig
ten einde die lam se goeie of slegte eienskappe op te teken. Dit word
egter besef dat dit onmoontlik is vir enige boer wat nog nie vorige onder-
vinding van hierdie tipe boerdery gehad het nie, om uitsluitlik op grond van
bostaande informasie te probeer klasseer. Praktiese opleiding is nood-
saakl ik.
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Opgraderig vir Pelsproduksie.

In bale dele van die wereld is die produksie van Karakoelpelse die ver-
naamste lewensbestaan van 'n aantal boere. In meeste ander lande waar
opgradering toegepas moes word, moes Merino's en ander wolskape as
aanvanklike teel-ooie gebruik word. In Suidwes-Afrika en in die Unie van
Suid-Afrika is bale proewe uitgevoer met Merino's, Wolpersies, Swartkop-
Persies, Ronderib-Afrikaners en Namakwa-Afrikaners as aanvanklike teelvee,
en in alle gevalle het ons haarrasse verreweg die beste resultate gelewer.
Dit kan egter verwag word, want die Karakoel van hoe kwaliteit en waarde,
Is by uitstek 'n haarras-skaap. Trouens, dis gelukkig dat dit die geval is,
want dit plaas ons boere in 'n uiters gunstige posisie, en bowendien sal
hulle ook nie in die versoeking kom om die Karakoel met die Merino te kruis

Pypkrul-tipe.

nie, en sodoende twee waardevolle skaaprasse bederf nie. Daar is plek
vir albei rasse, en onder geskikte toestande is elkeen 'n waardevolle bate.
Verder is daar duisende haarras-skape teen redelike pryse verkrygbaar
wat beter aanvanklike teelvee is as enige wolras.

Behalwe die drie haarrasse, nl. Swartkop-Persies, Ronderib- en Namakwa-
Afrikaners, sal baie skape gevind word wat gewoonlik bekend is as baster-
skape, d.w.s. 'n niksbeduidende tipe skaap verkry van een van bogenoemde
haarrasse met 'n mengsel van wolskape, Merino's of Wolpersies of altwee.
By die aankoop van aanvanklike teelvee moet hierdie basterskape uitge-
skakel word weens die wollerigheid in hul vag, aangesien suiwere haarskape
die beste resultate gee. Daar is min te kies tussen hierdie drie haarrasse,
en die verskil wat daar nog is, is ten gunste van die opregte Ronderib, mits
sy vag geen steekhaar of wollerigheid bevat nie, want in so'n geval kom die
kwaliteit van die haar baie ooreen met die van die Karakoel. Ronderib-
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skape met hierdie soort haar, bekend as blinkhaar dog sonder enige wollerig-
heid, is uiters moeilik verkrygbaar en word slegs in 'n paar opreggeteelde
stoetkuddes aangetref. Die groot meerderheid Ronderib-kuddeskape het
'n vag wat baie ooreenkom met die van die Namakwa, d.w.s. fyn hare met 'n
wollerige onderlaag op die vel. Die Swartkop-Persie het 'n dik growwe
haar met steekhaaragtige vesels, dog betreklik vry van wollerigheid.

In alle gevalle van lewende hawe waar dit die voornemens is om op te
gradeer van gewone aanvanklike teelvee, is gevind dat die gebruik van

geskikte opreggeteelde vaers sonder uitsondering die beste
Seleksie van en gouste resultate !ewer.
Ram me.

Dis noodsaaklik dat opreggeteelde ramme goeie verteen-
woordigers van die gewenste tipe moet wees, en nie uitgegooide stoetramme
nie, wat onder geen omstandighede gebruik moet word nie.

Hare te lank, pype en krulle te oop.

As die voorraad opreggeteelde Karakoelramme van 'n hoe standaard
beperk is, sal die pryse in meeste gevalle bale hoog wees, en bale boere sal
deur omstandighede verplig wees om diere wat nie geheelenal opreggeteel
is nie, as ramme te gebruik.

Daar dit die geval is, moet slegs hoegraad-ramme gebruik word, en met
die seleksie moet spesiale aandag aan die teling gegee word. Trouens
persone wat voornemens is om ramme te koop, moet outentieke stamboek-
registers, sowel as die beskrywings en foto's van sulke ramme toe hulle op
'n ouderdom was waarop hul pelswaarde die beste was, van die telers eis.

Sulke hoegraad-ramme kan gebruik word in kuddes waar nie groot
vooruitgang in die rigting van pelsproduksie verwag kan word nie ; oor die
algemeen dus by aanvanklike teelvee of 'n laegraad-kudde. As die kudde
op hierdie manier opgegradeer is tot op so'n standaard dat goeie pelse
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verwag kan word, dan is dit noodsaaklik dat goeie opreggeteelde ramme ge-
bruik moet word.

Die term „ graad " word so dikwels verkeerd verstaan dat dit nodig is
om hier 'n kort omskrywing daarvan te gee. 'n „ Graad-dier " is 'n dier

Die Term	
met meer as een inbrenging van suiwere bloed, en word op

„Grand."	 die manier onderskei van kruisgeteelde diere. M.a.w.,
vanaf die tweede kruising, wanneer beskou kan word dat

so'n dier 75 persent van die bloed van 'n opreggeteelde vaer in horn het,
kan die term „ graad " gebruik word. Wanneer genoeg suiwere bloed op
die manier ingebring is, kan die term „ hoegraad " gebruik word. Dis
gebruiklik om die naam van die verbeterende ras by die „ graad " te gebruik,
byv. graad-Karakoel of hoegraad-Karakoel. Vir praktiese doeleindes behoort
skape met a , s en 15/„ Karakoelbloed „ graad-Karakoels " genoem te word,
terwyl skape met 31/32 en meer Karakoelbloed beskou behoort te word as
, hoegraad-Karakoels."

Wanneer met geskikte ooie as aanvanklike teelvee begin word, moet
mens nie te haastig wees om verkoopbare pelse te verkry nie, want hoewel
mens verlei sal word om duur ramme te koop, sal jy nogtans in meeste gevalle
teleurgestel wees. Om duur ramme aan die begin te koop, kan nouliks
beskou word as 'n ekonomiese belegging, want selfs hierdie ramme produ-
seer maar min eerstekruispelse wat Karakoelpelse genoem en teen wins-
gewende prys verkoop kan word. Die res sal slegs dien om die groot
hoeveelheid inferieure pelse op die reeds oorvoerde mark nog groter te
maak. By die eerste kruising moet hewer probeer word om net swart
skape te kry met 'n goeie tipe haar van hoe kwaliteit. Hierdie stadium
kan met goedkoper ramme van 'n laer klasnommer, dog goeie voorkoms
en hoe kwaliteit net so maklik verkry word as met die duurder ramme.
Vir die tweede kruising moet beter en duurder ramme gebruik word. Die
uitsluitlike gebruik van duur ramme vir die eerste en tweede kruising sal
krulformasie bevorder, dog dis so gering in vergelyking met die ekstra uit-
gawe verbonde aan die aankoop van die duurder ramme vir die eerste kruising,
dat hierdie stelsel van opgradering nie aanbeveel word nie.

Verder is die aankoop van ramme die grootste item aan die begin, dus
sal dubbel die aantal ramme van 'n laer klasnommer gekoop kan word vir
dieselfde geld. Hulle sal, mits daar genoeg ooie beskikbaar is, tweemaal
soveel eerstekruising-ooilammers lewer, wat op hul beurt weer tweemaal
soveel tweedekruisingslammers sal lewer. Die verkoopbare pelse van
hierdie dubbele aantal tweede-kruisingslammers sal meer as tweemaal ver-
goed vir die klein verlies wat gely is as gevolg van die feit dat die boer nie
in staat is om enige, of miskien net 'n paar, van die eerstekruisingspelse te
verkoop nie.

Dit vereis kennis en praktiese ondervinding om te kan besluit of dit
die moeite werd is om 'n lam vir sy vel te slag. Die teler moet net die ram-

lammers slag waarvan die pels teen 'n wins verkoop kan word,
Lammers	 terwyl die swakker ramlammers grootgemaak en as gespeende
wat vir hul
PeIse Geslag lammers of hamels verkoop moet word, en die grootste
moet word. persentasie ooilammers moet gehou word om hoer en beter

graad-skape van te teel.

By die lae-graad-skape moet strenge inteling sover moontlik vermy
word ; tensy individuele paring beoefen word, is 'n ander ram of groep
ramme nodig vir die tweede kruising. As daar net twee ramme aangehou
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word, en individuele paring word beoefen, kan die nageslag van ram No. 1
gepaar word met die van ram No. 2, en andersom. As vyf of meer ramme
in een kudde gebruik word, is die gevaar van inteling so gering dat dit
geIgnoreer kan word.

In verband met opgradering is baie proewe uitgevoer, en beweer word
dat slegs ramme van klas A by ooie met growwe haar en steekhaaragtige
vesels in hul vag gebruik moet word, terwyl by ooie met fyn hare en 'n
bietjie wollerigheid in hul vag die mees bevredigende resultate verkry is
met ramme van klas B.

Aangesien Karakoelramme uitsluitlik volgens hul stamboekregister,
hul beskrywings en foto's as lammers, gekoop word, bestaan daar die gevaar
dat die standaard van bevoegdheid van die een teler bale kan verskil van die
van die ander, met die gevolg dat bale B-ramme, wat in werklikheid van die
swakste uitgooitipe is, vir teeldoeleindes verkoop word.

Alles in aanmerking geneem, en veral die felt dat sommige telers enige
inferieure ram foutief beskou as behorende tot klas B, veral die wat kaffer-
haar het, en daar sulke swakhede dikwels in die beskrywings nie genoem
word nie, is dit die veiligste en mees ekonomiese om te begin met Swartkop-
Persie-, Ronderib- of N3riakwa-ooie as aanvanklike teelooie, en hulle deur-
gaans te paar met ramme van klas A.

(G. J. Schuurman, Prinsipaal, en N. G. Wessels, Lektor in Skape en Wol, Landbouskool,
Grootfontein, Middelburg, K.P.)

*Slag van Karakoellammers en Bereiding van hul Pelse
vir die Mark.

Hoewel met die bereiding en droging van die pelse uiters versigtig
te werk gegaan moet word, is die werk tog nie besonder moeilik nie.
Die lam moet so you moontlik, of hoogstens binne vier-en-twintig uur,
nadat hy aangekom het, doodgemaak word, want na hierdie periode gaan
die krulle bale vinnig oop. Om die lam dood te maak, moet hy op sy sy
neergele en sy kop cover moontlik na agtertoe oorgedruk word ; 'n skerp-
punt-mes word dan op die punt teenoor die plek waar die laaste werwel
van die ruggraat aan die kop kom, deur die keel in die rigting van die rug-
graat gesteek. Die agteroorbuiging van die kop laat 'n opening ontstaan
wat net groot genoeg is om die lem van die mes tot in die rugmurg deur
te laat ; die murg word dan afgesteek en die dood volg binne 'n paar
sekonde. Die keel moenie op die gewone manier afgesny word nie, want
die dwarssny bederf die voorkoms van die betrokke gedeelte van die gels.

Die vel word nou oopgeslag deur 'n klein snytjie in die onderlip te maak ;
die sny word verleng in 'n reguit lyn langs die nek, bors en buik tot op die

Afs I ag.
punt van die stert. Langs elke been word dan ook 'n dwars-
sny gemaak wat net bokant die kloutjies by die kroongewrig

begin, en aanloop langs die voorste rand van die binne- of kaal oppervlakte
van die been tot waar dit die hoof-sny ontmoet ; voor die bors, in die geval
van die voorpote, en by die sak in die geval van die agterpote. Die dwarssny

* Hierdie artikel is gebaseer op informasie verkry uit 'n pamflet oor Karakoelskape,
deur mnr. Douglas Thompson, Bestuurder van die Goewerments-karakoelstoetplaas,
Su idwes-Afri ka.
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moet al langs die grenslyn tussen die gedeeltes met gekrulde en gladde
hare gemaak word ; die idee is om hierdie gedeeltes heel te hou in plaas van
hulle deur te sny, want elke deel het 'n bepaalde waarde wat deur hierdie
voorsorgsmaatreels verhoog word. Die kop moet afgeslag word, want
hierdie gedeelte van die pets het sy waarde, dog die vel van die lippe, ore,
sak en punt van die stert kan maar weggegooi word, want hierdie gedeeltes
is nie alleen waardeloos nie, maar as hulle aangelaat word, neem die vel !anger
om droog te word. Ten einde snye in die vel te voorkom, word die vel
met die hand afgestoot, en die mes alleen gebruik om die nodige openings
te maak. Die geringste snytjie, selfs at is dit net gedeeltelik deur die vel,
verminder die waarde, want met die bereiding van die vel sal dit in 'n gaatjie
of miskien in 'n skeur ontwikkel. Daar moet snye gemaak word van die
onderste hoekies van die oe na die hoekies van die bek, sodat die kopvel
plat neergele kan word om te droog. Die kopvel het dan die voorkoms
van 'n hoenderpoot, wat bale beter lyk as 'n knopperige of geplooide stuk
vel, soos anders die geval sal wees. Alle vleis wat miskien nog aan die vel
sit nadat dit afgeslag is, moet verwyder word. Die beste is om dit by die
wa bak te doen nadat die vel deeglik afgekoel en natgemaak is. Die stukkies
vleis kan maklik met 'n stomp mes en die duim afgemaak word.

Die pels moet in 'n skottel of vat gegooi word wat onder 'n kraan
staan, indien beskikbaar, en deeglik gewas word met seep, ten einde alle

Was van	
bloedvlekke op die vel en vreemde stowwe in die haar te

Velle. verwyder. Die vel moet 'n hele paar keer gewas word voor-
dat dit deeglik skoon is. Sommige persone gebruik 'n harde

borsel, soos 'n skropborsel, en hoewel dit miskien met voordeel op die
vleiskant gebruik kan word vir die verwydering van bloedvlekke, word die
gebruik daarvan op die haarkant nie aanbeveel nie, want as die krulle hard
geborsel word, veral wanneer die hare nat is, het dit 'n neiging om die haar-
vesels reguit te maak, met die gevolg dat die krulle oopgaan en die pets 'n
verflenterde voorkoms kry. Die haarkant kan miskien skoon genoeg gemaak
word deur die suigende aksie wat veroorsaak word wanneer die pets onder
die water met die hand gedruk word. In alle gevalle, of die pets rou of
gebrei en gekteur is, word die hare beskadig as dit geborsel word, en veral
wanneer dit kiam is.

Nadat die pelse deeglik gewas is, moet hulle vir tien minute aan die
neusgedeelte opgehang word om te droog ; dan moet hulle vir 'n minuut
in 'n 5-persent oplossing van natriumarseniet gedompel word, en weer vir
tien minute of !anger, indien nodig, opgehang word om af te droog. In
laasgenoemde geval sal dit nodig wees om die arsenietoplossing wat aftap
weer terug te lei in die tenk. As mens nie die velle, nadat hulle gewas is,
wil laat afdroog nie, en die vog goner uit die hare wil verwyder, kan hulle
met die hand uitgedroog of deur 'n linnepers gesit word ; dit hang af wat die
gerieflikste sal wees. Daar moet in elk geval soiets gedoen word, anders
sal die oplossing geleidelik swakker en uiteindetik ondoeltreffend word.
Die rede waarom die pelse met arseen behandel word, is om te voorkom
dat hulle, nadat hulle vir uitvoer gebaal is, deur insekte beskadig word.
Die oplossing word as volg gemaak : As 'n begin word 21 lb. natriumarseniet
in 4 bottel water gekook totdat 'n deeglike oplossing verkry is. Vir die
behandeling van die velle word A- bottel van die oplossing deeglik gemeng
met vier gallon of 'n groot paraffienblik water en dan is dit gereed vir gebruik.
Onthou moet word dat hierdie oplossing uiters giftig is, en assulks gemerk
en behandel moet word.

Nadat die pelse gewas en met chemiese stowwe behandel is, moet hulle
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op rame of teen 'n muur vasgespyker word om droog te word. Daar moo-

Droogmaak. 
'n opening van ongeveer een duim tussen die raam of muur
en die pels gelaat word, sodat die lug kan sirkuleer, en verder

is dit 'n kwessie van keuse of mens die haarkant aan die binne- of buitekant
wil he. Hierdie metode is egter verouderd in vergelyking met droging
op rame wat met goiingsak bedek is. Hierdie rame bestaan uit vloerplanke
wat in stroke van 4 dm. breed gesaag is, of uit kasplanke wat in geskikte
lengtes gesaag is ; 'n geskikte grootte is 3 vt. 6 dm. by 2 vt. 6 dm. Wanneer
die houtwerk kiaar is, word goiingsak of ander dun sakmateriaal styf oor
die raam gespan. Seil of diggeweefde goiingsak moenie gebruik word nie,
want die pelse kleef nie maklik aan sulke materiaal vas nie, en dit verhinder
ook die sirkulasie van lug, met die gevolg dat die drogingsproses verleng
word.

Die vleiskant van die pels word nou op die goiingsak geplaas, en deur
die vel dan versigtig met die hand vas te druk, kleef dit maklik aan die sak
vas. Wanneer die pelse droog is, kan hulle maklik van die rame afgehaal
word, en gevind sal word dat hierdie metode baie minder werk en tyd kos
as om die pelse aan mure, ens., vas te spyker, wat nogal 'n belangrike item
is wanneer daar daagliks 'n groot aantal pelse gehanteer word. As die
pelse op die rame gesit word, moet hulle in die vorm van 'n reghoek oop-
getrek word—die voorpote na vorentoe en ewewydig met die nek, en die
agterpote na agter en ewewydig met die stert. Die sye moet effens
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uitgetrek word, sodat die rand van die pensvel in 'n reguitlyn met die kante
van die vel van die pote le. Pelse wat so drooggemaak is, het 'n beter
voorkoms as die verkry met die vroeer metode om die bene uit te trek soJat
'n hoek van 45 grade met die nek en stert gevorm word. Verder maak
hierdie reghoekige vorm die verpakking bale makliker, en die beskadiging
van die beengedeeltes van die pets gedurende die vervoer word ook tot
'n minimum verminder.

Die pelse moenie groter gerek word as hul natuurlike grootte nie, want
as hulle te veel gerek word, is hulle geneig om aan die haarkant te bars, en
dit verminder hul waarde baie. As die pelse eers vaskleef, wat die geval is
na ongeveer 15 minute, word die rame op een of ander manier weggepak.
Een metode is om die rame op drade (of ysterstawe) te sit wat 3 tot 4 duim
vanmekaar in die dwarste in die droogkamer gespan is, sodat die lug vry
kan sirkuleer. Nog 'n metode is om 'n rak te maak soos 'n laaikas waarin
die rame geskuif kan word ; in hierdie geval word ook gesorg dat daar 'n
lugsirkulasie is. Die pelse moet op die rame gelaat word totdat hulle deeg-
lik droog is ; die tyd varieer van 24 tot 36 uur, na gelang van die vogtig-
heidsgraad van die lug. Wanneer hierdie stadium bereik is (en hier moet
veral daarop gelet word dat die kop- en stertvel goed droog is) moet die
pelse van die rame afgehaal, en met die haarkant bo, op 'n tafel oopgegooi
word. Die hare moet nou liggies met 'n sagte klereborsel geborsel word,
of met die palm van die hand gevee word in die rigting waarin meeste van
die krulle gevorm is. Hierdie werk is nodig ten einde die koekerigheid as
gevolg van die wassery te verwyder. Onder geen omstandighede moet die
hare in die teenoorgestelde rigting geborsel word nie, want dit bederf die
voDrkoms van die pets en het ongetwyfeld 'n skadelike uitwerking op die
krulkrag van die haarvesels deurdat hulle of reguit gemaak word of gedwing
word om in die teenoorgestelde rigting te krul, en dis veral die geval wan-
neer die pets 'n bietjie nat of klam is, 'n toestand wat weens natuurlike
afskeidings vir 'n hele paar dae in meerdere of mindere mate voortbestaan.
Om hierdie rede is dit dus heeltemal ongewens om hard te borsel, en as mens
liggies bors-d, moet jy dit ook maar so min moontlik doen, en net totdat
die koekerigheid uit is en daar 'n definitiewe en natuurlike krul gevorm is.
Die koekerigheid kan miskien beste verwyder word deur die pets aan die
haarkant met 'n ligte rotting- of biesietapytklopper te slaan ; hieraan is 'n
dubbel voordeel verbonde, naamlik, dat die koekerigheid verwyder en die
nad e\ige uitvier'16ng van die 'poise\ op die \ct- \Wit \ftge.skake\ word.

Wanneer die haar volgens bogenoemde voorskrifte skoongemaak is,
moet die pelse twee-twee met die haarkante teenmekaar in 'n taamlik lug-
digte kas gepak word, en goed gesprinkel word met naftalien of jets dergeliks
wat motte sal weghou totdat die pelse vir uitvoer gereed is wanneer hulle
in bale van 120 elk verpak moet word. Met die verskillende prosesse,
moat mens voortdurend sorg dat die pelse skoon en tot die regte mate oop-
getrek bly, want dan is hulle baie aantrekliker as vuil, sleg-bereide en opge-
krimpte pelse. 'n Goeie plan om die pelse mooi gepers te hou, is om 'n
plank te maak wat net in die kas, waarin die pelse gehou word, pas of effens
kleiner is. Hierdie plank word dan op die pelse gesit met 'n gewig van 10
tot 15 lb. daarop ; plat klippe is uitstekend vir hierdie doel.

Onthou moet word dat die doodmaak van die lammers, en die was en
droogmaak van die pelse altyd in die skadu gedoen moet word, en dat die
lammers onmiddellik nadat hulle doodgemaak is, afgeslag moet word, want
bederf tree baie you in. Ingeval•daar meer lammers aankom as wat in 'n
uur gehanteer kan word, moet hulle volgens die tyd wanneer hulle aan-
gekom het, in klompe doodgemaak, en die pelse dadelik bewerk word. As
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die hare broei deurdat die velle opgevou Ie, gaan dit los, en die pelse word
gevolglik waardeloos. Dis 'n goeie plan om die vel direk nadat dit afgeslag
is, in 'n vat kouwater te gooi, waar dit kan bly le totdat dit gewas word. Dit
hou nie net die vel koel nie, maar enige droe vuilgoed wat daaraan kleef,
kry dan kans om te week en die hare kan dan deegliker gewas word. Verder
voorkom dit dat die vleiskant deur bloedvlekke beskadig en dat enige bloed
wat aan die hare gekom het, droog word. Pelse wat op hierdie manier
geweek is, kan in minder as helfte van die gewone tyd skoongemaak word.

Volgens die resultate verkry met ondersoekwerk uitgevoer in Leipzig,
lyk dit asof die harde kolle wat soos sleg-bereide plekke lyk en dikwels by
bereide pelse veral op die nekvel aangetref word, veroorsaak word deur
bloedvlekke, want blykbaar besit warm bloed die eienskap om vinnig in die
vel in te dring, en mens moet by die afslag versigtig wees en nie bloed aan die
vleiskant van die vel laat kom nie. As dit egter gebeur, is dit raadsaam om
alle groot vlekke met kouwater of te was voordat die pels geweek word.

In verband met navrae insake die wenslikheid om pelse met gif te
behandel voordat hulle drooggemaak word, is die mening algemeen uit-

gespreek dat, hoewel die fabriek dit nie absoluut noodsaaklik
Behandeling ag nie, omdat die bereidingsproses van pelse ook 'n gif-
van Pelse

insluit, dit togmet Gif. behandeling g raadsaam is ten einde te voorkom
dat insekte daarin uitbroei gedurende die vervoer van pelse

en voordat dit in die fabriek verwerk word. Die noodsaaklikheid vir een-
vormigheid in verband met die soort gif, die sterkte van die oplossing en die
metode van toediening, is punte waarop die fabrikante besonder bale nadruk
gele het. Die oplossing is goedkoop en kan maklik berei word, en hoewel
daar nou 'n betroubare proses gevind is, kom daar nog verliese en mis-
lukkings voor, en die rede wat hiervoor gegee word, is dat sommige pels-
produsente in Suidwes-Afrika nog nie die ernstigheid van foutiewe bereiding
en behandeling met gif besef nie. Dis gemeld dat gevalle aangetref is waar
pelse behandel was met 'n klewerige oplossing, wat volgens bewerings uit
sprinkaangif bestaan het, en dis deur ondersoek gestaaf. Hierdie metode
van pelse te behandel kan nie sterk genoeg afgekeur word nie, want die
finansiele verlies wat as gevolg daarvan gely word, is ontsaglik.

Nog 'n rede waaraan mislukking toegeskryf kan word, is dat daar pelse
geneem word van lammers wat gevrek het na langdurige siekte, of wat
miskien 'n hele paar uur nadat hulle dood is, gevind is, en teen die tyd al
besig was om te ontbind. Die gevolg is, soos reeds gese, dat al die hare, of
'n gedeelte daarvan, in die fabrieke uitval, waardeur die pets absoluut waarde-
loos word.

(G. J. Schuurman, Prinsipaal, Grootfonteinse Landbouskool, Middelburg, K.P.)
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I.—Bokke en Bokhaar.
Sybokke.

D IE vernaamste bokhaarproduserende lande is die Verenigde State van
Amerika, Turkye en Suid-Afrika.

Die angorabok (of sybok) kom oorspronklik van Turkye, veral
van die plato van die staat van Angora. Die oorspronklike angorabok in
hierdie streek was klein en taamlik swak van konstitusie, maar het 'n fyn,
blinkerige vag gehad. Bokhaar is tot 1820 in Turkye verwerk en van toe-af
is dit vir die eerstemal na Engeland uitgevoer. Kort daarna het die vraag
vir bokhaar bale groter geword en het as gevolg gehad dat die Angorabok
gekruis is met die gewone of „ kurd "-bok wat enigsins ooreenkom met die
boerbok van ons land.

'n Sestand Sybokram.

Angorabokke of sybokke is in 1838 vir die eerstemal in Suid-Afrika
ingevoer en met die boerbok gekruis. Latere invoerings het bestaan uit
rowel goeie as minderwaardige bokke. Die sybok wat ons vandag in Suid-
Afrika vind is 'n verbastering van die Turkse „ kurd " en die Suid-Afrikaanse
boerbok. Baie lof kom toe aan die telers in ons land vir die standaard van
perfektheid deur hulle bereik, aangesien die inheemse bokke nie bokhaar
gehad het nie en verskillend van kleur was.

Ons belangrikste distrikte vir sybokboerdery is Jansenville, Pearston,
Steytlerville, Willowmore, dele van Uitenhage, Somerset-oos, Aberdeen,
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en Murraysburg ; hierdie distrikte het 'n droe klimaat en golwende vlaktes
met borne en bossies.

Geringe verskille in die stapelformasie kom voor by indiwiduele bokke
en by verskillende stoetbokke, maar dit kan nouliks gese word dat dit ken-

merkend is van die verskillende soorte—en dis om hierdie
Gewenste en rede dat daar op tentoonstellings geen voorsiening vir ver-
Ongewenste
Tipes.	 skillende soorte (tipes) gemaak word nie.

Die mees-gewenste tipe van haar uit die standpunt van die
fabrikant is 'n egalige soliede, golwend-gedraaide stapel, met goeie kleur
en sagte gevoel ; dit is ook die tipe waarna die meeste stoettelers strewe.

Minderwaardige tipes haar word natuurlik geproduseer en sal in sekere
gevalle kenmerkend van die kudde wees. Gelukkig is die bokke wat die
soorte haar produseer wat hieronder genoem is, eerder die uitsondering
as die reel in die trop.

Ongewenste tipes van haar is die volgende : (a) baie reguit, ou hare ;
hierdie tipe het 'n baie lae spinwaarde ; (b) baie kort, olierig en reguit
hare ; (c) sponserige hare wat gewoonlik meer regop staan as hang, met 'n
dowwe kleur, harde gevoel en wat by die kamproses 'n groot persentasie
afval gee ; en (d) baie growwe hare waarvoor daar nie baie aanvraag is nie.

As bokke uitgesoek word moet op die volgende punte gelet word wat
betref bou en konstitusie : Grootte, 'n goeie bree bek, sagte gesig, goeie
kwaliteit horings (wat agtertoe groei en uitsprei), reguit rug, wye ribbekas,
bree bors, goeie been en verder moet dit goed en vas op sy pote staan.

Die stigting van die sybok-telersvereniging sowat dertig jaar gelede
was as gevolg van die strengheid en nougesetheid van hul inspekteurs, ver-

Registrasie	
antwoordelik gewees vir die standaard van perfektheid wat

van Bokke.	 vandag gevind word in die kuddes wat daarby ingeskryf was
by die stigting daarvan. Die vereniging het later aangesluit

by die Suid-Afrikaanse Stamboekvereniging, en telers wat lid wil word, kan
volledige inligting van die sekretaris verkry.

Reels met betrekking tot registrasie is : (a) Die nakomelinge van
geregistreerde bokke kan in die stamboek geregistreer word, sonder enige
inspeksie, as hulle 18 maande oud is, mits die geboortesertifikate in orde is.
(b) Die afstammelinge van nie-geregistreerde vee moet gethspekteer word
en ten minste 80 punte behaal.

Merkkaart : Fynheid, 15 ; lengte, 12 ; digheid, 12 ; kleur, 10 ; afwesig-
heid van steekhare (kemp), 10 ; volheid van boud, 4 ; gelykheid langs rug,
5 ; simmetrie en konstitusie, 15 ; kop en horings, 5 ; karakter, 12 ;
totaal, 100.

Diskwalifikasies vir Registrasie.—Kort en lang onderbek, enige gekleurde
hare in die vag, wimpers of wenkbroue. Bruin hare op die gesig of ore ;
swart plekke op die gesig en ore moet melding van gemaak word in die
rapport van die inspekteur.

Teling en Bestuur.
Die volgende is die vereistes vir suksesvolle stoet-teling

(a) 'n Deeglike kennis van die sybok, tesame met groot belang-
stelling en 'n skerp waarnemingsvermoe ;

(b) 'n Goeie begrip van die beginsels van teling ;

(c) 'n stamboek wat noukeurig gehou en waarin volledige
beskrywings gegee moet word ;

(d) 'n geskikte plaas met die nodige verbeterings.
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Wat teling betref, word daar teved op goeie trou aangeneem ; sukses
kan alleen verkry word waar die kenmerke van die voorgeslag van die
besondere bok goed bekend is.

Daar moet bale versigtig tewerk gegaan word met die gebruik van
ramme van ander stoete om te verhoed dat seker vasgelegde eienskappe
vernietig word deur die invoering van 'n tipe wat verskil met die wat reeds
vir fare na gestreef is.

Die doel van die teler moet wees om 'n tipe uit te soek wat geskik is
vir sy plaas ; na hy besluit het omtrent die tipe moet hy verder probeer
om die eenvormigheid daarvan te handhaaf. Dit kan slegs gedoen word
deur stelselmatige klassifikasie, die uitgooi van ongewenste diere en die
gebruik van goeie egalige ramme van 'n soortegte kudde.

G'n sybokplaas kan behoorlik beheer word nie sonder 'n goeie grens-
lyn, jakkals-proefomheining by voorkeur. Dis nie te se dat die bokke in

Bestuur van 
die kraal hoef te slaap nie, en dat die veld baie uitgetrap sal

'n Bokp ►aas. word nie. Die bokke word dan ook glad nie so gemoor nie,
en die verspreiding van brandsiekte en ander besmetlike siektes

kan baie makliker bestry word.

Die indeling van die plaas in kampe van die gewenste grootte en genoeg
water in elke kamp is noodsaaklik. Water van windmeulens moet in kon-
kreet- of steendamme gepomp word ; dit kan meer ekonomies gebruik
word, terwyl dit baie onwaarskynlik is dat inwendige parasiete moeilikheid
sal oplewer.

Bogenoemde verbeterings is noodsaaklik vir deeglike veldbeheer, veral
in die sybokstreek wat dikwels onderhewig is aan ernstige droogtes.

'n SteIsel behoort gevolg te word waarby 'n deel van die plaas elke
jaar kans kan kry om te rus. Sulke weiveld is nie alleen onmisbaar wanneer
die bokke lam of in die speentyd nie, maar om saad te gee en weer reg te
kom, moet die veld kans kry om te rus, as die drakrag in party droe streke
gehandhaaf moet word.

Met die invoer van jakkalsproef en kampstelsel het 'n nuwe tydperk vir
bokboerdery aangebreek. Die ou en moeilike metode om die bokke in
krale te laat lam het in sommige gevalle 'n onbruik geraak en gelukkig ook
maar. Een boer kon nou 90 percent van sy klein bokkies grootmaak. Daar
is nog klein moeilikheidjies wat uit die weg geruim moet word, maar daar
bestaan geen twyfel dat na gelang die bok 'n groter selfvertroue ontwikkel
deur te lewe onder toestande waar die kudde nie opgepas word nie, hy daar-
die kenmerk sal ontwikkel waarvan die mak-maak horn byna ontroof het.
Buite-skuilplekke is ook noodsaaklik vir beskerming teen ongunstige weers-
toestande, daar die bok maar altyd trietsig is, en besonder geneig is om
te beswyk as dit blootgestel word aan ongunstige weer, kort na die skeer-
tyd. Arbeidstoestande word uiters moeilik en 'n behoorlike kampstelsel
is nodiger as ooit tevore. Deur middel van goeie kampe en dippe kan mens
meer uitvoer in 'n korter tyd, en die bokke sal minder gemoor word ; per-
sone wat daarmee werk sal die werk minder onaangenaam vind en dan sal
daar ook nie so baie stof in die bokhaar te lande kom nie.

Vir deeglike werk is 'n geskikte skeerhok met die nodige afrandtafels,
rakke en 'n wolpers 'n noodsaaklikheid. Gebrek aan fasiliteite beteken
slordige werk, watter pogings die eienaar ookal mag aanwend.

Gebruik goeie wolsakke en seilgaring ; werk die sakke netjies toe.
Gebruik merkplate en nommer die baal op die kant waar dit toegewerk is,
sodat dit in die beste bemarkbare vorm kan voorkom.
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Omrede sy duidelike aard- en struktuurverskille, algemene voorkoms
en spinhoedanighede kan somereerstes, somerlammerhaar, winterhaar en

Klasseer van 
winter-lammerhaar feitlik verskillende tipes bokhaar genoem

Bokhaar. word. Hierdie tipes het hul ontstaan te danke aan die
opvallende verskille tussen die volwasse- en lammerhaar, en

seisoensverskille in die tipe haar wat geproduseer is.

Daar is 'n duidelike verskil in lengte en spinwaarde tussen somer-
eerstes en winterhaar ; dan is winterlammerhaar ook growwer as somer-
lammerhaar.

Hierdie natuurlike indeling kan egter nouliks klassifiseer genoem word,
want dis 'n bekende feit dat afsonderlike vagte baie verskil in spinhoedanig-
hede.

In een klas, d.w.s. somereerstes kom die kwaliteite lste, 2e., 3e., 4e
in dieselfde vag voor, en verskil ook in indiwiduele vagte. Op somer.
lammerhaar kom 5e., 6e., 7e., en op winterlammerhaar 4e., 5e., 6e voor.

Behalwe die variasies in bogenoemde kwaliteite is daar 'n verskil in
lengte en in die verhouding van minderwaardige bokhaar in elk van die
genoemde klasse.

Loks en gevlekte bokhaar word altyd op hul eie geklasseer en maak
twee afsonderlike klasse uit.

Mits die skeersel nie te klein is nie moet in die geval van somereerstes-
al die bale growwe haar (lstes en 2es) en al die bale gewone en steekhaar
apart gehou word. By baie groot skeersels kan meer klasse gemaak
word as mens kwaliteit en lengte in aanmerking neem. Winterhaar kan
langs dieselfde lyne geklasseer word as somereerstes, solank die lengte in
aanmerking geneem word. In die twee lammerklasse moet net die baie
slegte haar en die wat saad in is, afsonderlik gehou word en saam met die
laer somereerstes of wintereerstes ingewerk word, na die geval mag wees.

'n Klompie boere verkoop nog hul bokhaar aan plattelandse handelaars
en spekulante. Dis 'n baie onbevredigende verkoopstelsel. Vir sulke

Remarking. 
kopers is bokhaar slegs bokhaar of dit nou-al goed of sleg is,
en die neiging is om dieselfde prys per pond vir al die bok-

haar te betaal in watter geval die noukeurige gesorteerde skeersel vir die
swakkere een moet betaal. Al die bokhaar word nog deur privaat ooreen-
koms verkoop en dikwels met groot geheimsinnigheid aan die kus. Maar
dis baie meer wenslik om aan die kus te verkoop, daar die skeersels in elk
geval deur verteenwoordigers van egte oorsese bokhaar-handelaar gesien
word, wat hul besigheid ken, en die kompetisie is baie skerper en die moont-
likheid dat elke skeersel volgens eie meriete sal verkoop, baie groter.

Bokhaar word in hierdie land gekoop deur : (a) handelaars wat weer
aan Bradford verkoop of gebruikers van bokhaar in ander lande, sonder om
die bokhaar die minste te hanteer ; (b) handelaars wat bokhaar „ tops,"
ens., verkoop ; (c) aan spinners regstreeks deur middel van hul verteen-
woordigers of kommissie-kopers.

Die hoeveelheid bokhaar wat per publieke veiling in Londen verkoop
word, is bale klein en bestaan baie dikwels uit 'n baie swak klas bokhaar.

Die bokhaarskeersel word Of deur spekulante gekoop, in watter geval
dit weer in Konstantinopel aan handelaars verkoop word, Of deur verteen-
woordigers van Engelse en Amerikaanse firmas. Feitlik al die bokhaar wat
in Klein-Asie geproduseer word, vind sy weg deur Konstantinopel. Dit
word daar meer dikwels as nie deur Of Engelse Of Amerikaanse firmas weer
geklassifiseer of gesorteer voordat dit verskeep word.
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In Amerika word al die bokhaar deur private ooreenkoms verkoop.

Die vernaamste gebruike van bokhaar is : (1) Plus en massa-produksie-
opstopping en versieringsdoeleindes. Baie van hierdie materiaal word van-

dag gebruik vir bekleedsel in motorkarre. Dit word ook vir
Gebru ik van ander bekleedselgebruik soos spoorwegwaens, kussings, ens.Bokhaar.

(2) Waterdigte materiaal vir motorkartente. (3) Vir allerlei
ligte klere. (4) Voerings, reisdekens en nagemaakte pelsjaste. (5) Skoen-
rieme, garneersels, omboorsels, ens. (6) Die lae klas bokhaar vir perde-
komberse, tapyte, ens.
(N. G. Wessels, Skaap- en Wolbeampte, Grootfonteinse Landbouskool, Middelburg, K.P.)

Melkbokrasse.
Dit word beskou dat die bok een van die eerste diere is wat deur die

mens makgemaak is. In feitlik alle lande word ten minste een of meer
rasse of tipes van melkbok-rasse gevind. Dog die meeste van die beste en
populerste melkbok-rasse is egter uit Switserland afkomstig.

Die volgende is die bekendste en mees gewilde rasse in die land, nl.
(1) die Saanen-, (2) die Toggenburg-, en (3) die Britse Alpe-bokras.

Die Saanense Bokooi.

Hierdie ras word in baie dele van Switserland aangetref, veral in die
laeveld-streke. Die ras beantwoord nie alleen goed in Switserland nie,

Die 
maar ook oor die hele Europa en in baie ander dele van die

Saanen-bok. wéreld. Die Saanen is een van die swaarste bokrasse=ramme
weeg tot 175 lb., en ooie tot 132 lb.—dit groei vinnig en is

you volgroeid.
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Eienskappe.—Met uitsondering van klein swart spikkels op die vel,
behoort die Saanen heeltemal wit te wees, en geen kleur te wys nie. Die
hare van die ooi behoort kort en sag te wees, en die ram het 'n kort maanhaar.

Hoewel horings soms voorkom by die mees suiwergeteeldes van die
ras, behoort beide die ram en die ooi poenskop te wees. Die ore behoort
fyn-besnede te wees, en is soms geneig om effens slap te hang. Die ram
het 'n groot en die ooi 'n klein baard, die twee belle is kenmerkend van
alle Switerse rasse.

Die ras is bale vrugbaar, en drielinge is nie 'n uitsondering nie. Die
melkduur is van 10 tot 12 maande, en die beste bokke !ewer 'n melkopbrings
van 130 tot 200 gallon, en meer, gedurende 'n melkduur. Die gemiddelde
ooi sal van 5 tot 7 pinte melk per dag oplewer.

'n Tipiese Toggenburgse Bokooi.

Soos in die geval van die Saanen, is die Toggenburg baie populer, sowel
in Switserland as in die buitelande. Hierdie ras is kleiner as die Saanen

Die Toggen- en is vaster gebou ; ramme weeg tot 150 lb. en ooie tot
burg-bok. 110 lb.

Kenmerke.—Die kleur van die Toggenburg behoort 'n vaalbruin, met
wit kolle te wees ; twee wit strepe loop van die ore, oor die oe tot die
mondhoeke. Die pote, kante van die ore en die stert behoort wit te wees ;
daar mag ook geen wit kolle, groot of klein, op die pens wees nie. Die

kleur wissel effens of en die donkerder kleur word verkies.
Die lengte van die hare verskil ook. Oorspronklik was dit 'n langhaarras,

maar later is dit as 'n korthaarras geteel, en kan vandag as sulks beskou
word. Die hare van die ramme is langer. Oor die algemeen word dit as
'n poenskopras beskou. Die ore is van middelmatige grotte, staan regop
of horisontaal. Beide die ramme en die ooie het baard, maar by die ram
is dit baie groter.
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Die ras is baie vrugbaar. Een lam is 'n uitsondering, gewoonlik is dit
tweelinge, dog somtyds drielinge en selfs vierlinge.

Die melkduur is dieselfde as in die geval van die Saanen. Die gemiddelde
opbrings is 165 gallon per jaar, en uitstaande ooie gee selfs meer.

Hierdie ras, wat as 'n swart Toggenburg beskryf kan word, aangesien
dit, behalwe sy kleur, in byna alle opsigte ooreenkom met daardie ras,

is baie populer in Engeland.

'n Alpe-bokooi.	 (Fotos oorgedruk uit—„ The Case
for the Goat ", deur „ Home Counties ".

Baard, sowel as belle, word nie as kenmerkend van die ras beskou nie.
Hoewel sommige bokke horings het, word poenskoppe verkies. Die ore
is regop of na yore gespits. Die Britse Alpe-bok is baie vrugbaar : tweelinge
is algemeen, en gevalle van drielinge en vierlinge kom of te toe voor. Die
melkproduksie is min of meer dieselfde as in die geval van die Toggenburg.

Teel en Algemene Verbetering.

Soos sy naam aandui, word die melkbokras hoofsaaklik aangehou vir
melkdoeleindes, en tensy dit voldoende melk gee is dit 'n nuttelose Bier.
Sorgvuldige teling- en seleksie-metodes, sonder dat die konstitusie van die
diere benadeel word, behoort gedurig deur alle telers toegepas te word.
Veral in hierdie opsig is die sukses van die nywerheid afhanklik van die
stoettelers, wat sorgvuldige teelregisters ten opsigte van punte betreffende
melkduur, melkproduksie en die persentasie bottervet behoort te hou.

Die Britse
Alpe-bok.	 Kenmerke.—Die Britse Alpe-bok behoort swart te wees, met

wit merke net coos die Toggenburg, dog 'n witpens word
toegelaat, die hare behoort kort te wees, maar die hare op die rug en die
agterkwarte kan langer wees.
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Die kruising van die drie populere rasse kan in hierdie land tot geen nut
strek nie. Die meriete van elkeen van die drie genoemde rasse regverdig
hul afsonderlike bestaan. Die Vereniging van Melkbok-telers van Suid-Afrika,
posbus 2619, Johannesburg, doen goeie werk in verband met die opbou
en verbetering van die nywerheid, veral ten opsigte van die verbetering
van stoetdiere.

Voeding en Behandeling.

Die melkopbrings, bottervet-gehalte en melkduur is bale afwisselend
by verskillende rasse en verskil ook onderling. 'n Melkduur van 9 maande,
met 'n melkopbrings van 100-140 gallon en 'n bottervet-gehalte van sowat
4 persent, kan as goed beskou word. Die beste opbringste word verkry
as die bokke van 5 tot 7 jaar oud is. As bokooie ouer as 9 jaar word, sal
hulle van min waarde wees sover dit melk betref.

Melkbokke hou van 'n groot verskeidenheid van voersoorte wat in klein
hoeveelhede gegee kan word. As groot hoeveelhede voer gegee word,
sal die bokke 'n bietjie vreet en dan weier om die res te neem. Hierdeur
sal bale voer verlore gaan. Dit geld ook waar bokke op klein stukkies grond
wei. Die diere is vernielsugtig en sal weier om weidingsgewasse te vreet
as bokke reeds verskeie kere daaroor gegaan het.

Waar bokke op-lyn-geslaan word, is dit beter om 'n betreklike kort
lyn te gebruik (7 tot 8 voet) en hulle dan kort-kort van staanplek te verander,
om dieselfde redes as hierbo genoem. Ook is dit onwenslik om bokke in
groenvoerkampies los te laat wei ; die voer moet liewers afgesny word
en aan diere gegee word in klein hoeveelhede. Waar die bokke tussen
borne wei, sal die bas afgevreet word en die borne sal vrek.

Hierdie diere kan voordelige gebruik maak van berg- en bosagtige streke
waar skynbaar net waardelose struike groei.

Dis teenstrydig met die waarheid, soos deur sommige persone geglo
word, dat die melkbokras aan die lewe gehou word en melk kan gee, sonder
ekstra voeding.

(1) Kragvoere.—Baie voedingstowwe word in klein hoeveelhede gebére
in die vorm van mielies (meet of gebreek), hawer, gars, rog, koring (in die

pitvorm of platgedruk), koringsemels en verskillende soorte
Geskikte oliekoeke, waarvan grondboontjie, katoensaad, kokosneut,
voersoorte

en lynsaadolie die vernaamste is.

(2) Ruvoere, byv.voersoorte wat heelwat ru-vesels bevat, soos groenvoer,
hooi (lusern en gran), kaf, turksvy-blare, kuilvoer, kool-, wortel- en ander
groenteblare.

(3) Wortelgewasse en Knolle.—Mangelwortels, rape, wortels, aartappels
Jerusalem-artisjokke.

Uit hierdie voersoorte kan rantsoene opgemaak word wat smaaklik
is, buikvul en van so'n samestelling is dat dit die grootste hoeveelheid melk
kan produseer teen die laagste koste.

Die invloed van enige voer of rantsoen is tweeledig : in die eerste
instansie is die voer verantwoordelik vir die onderhoud van die dier, en
ten tweede kan die balans van die voer omgesit word in melk, vleis of bokhaar.

Behalwe in die paar strafste wintermaande of gedurende droogtes,
sal die veld voorsien in die onderhoud van 'n bok, en ook nog 'n produksie
van twee pinte melk per dag. As ekstra melk verwag word moet ekstra
voer gegee word. Vir die produksie van 'n ekstra pint melk sal die bok
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ongeveer 6 ons kragvoer per dag moet kry. Gedurende droogtes en swaar
wintermaande sal 1 lb. lusernhooi, 3 lb. groenvoer, kaf of strooi per dag
genoeg wees vir onderhoud van 'n bok wat 100 lb. weeg. Vir elke pint
melk wat die bokke gee word 6 ons kragvoer bygegee. Die kragvoer ,moet
bestaan uit 'n mengsel van sulke voersoorte wat onder die hoof kragvoer
bespreek is.

Vir bokke in melk is 'n betreklike noue voedingsverhouding nodig,
nl. 1 : 5. Vir droe-bokke is die verhouding wyer, nl. 1 : 7.

Namate die welding verbeter, kan die hooi en groenvoer verminder word.

Teeblare, vrugte- en groente-afval, herfsblare, ens., sal die voer-rekening
soveel minder maak. Ses tot agt bokke word aangehou op die voer wat
nodig is vir een goeie melkkoei.

Melkbokke word gou aangetas deur ongunstige weer, soos koue en
reent. Op sulke onstuimige dae sal dit beter wees om die bokke onder

dak te hou, anders sal die melkopbrings geweldig daal.
Behuising.

Stalle van sink, bakstene of klippe kan gebou word met goeie ventilasie,
en 'n effens skuinsliggende sementvloer, met 'n afloop-voor sodat urine
maklik kan afloop in 'n opvangbak. Hierdeur kan die stalletjie ook maklik
een keer per dag uitgewas word.

Voorsiening moet gemaak word vir 'n los voerkrip wat maklik skoon-
gemaak en uitgewas kan word.

Mate vir 'n stalletjie wat voorsiening maak vir een bok is : 	 voet lank,
voet hoog, en 22 voet wyd.

Voordat gemelk word, moet die uier goed skoongewas word met
louwater. Die spene word nie met of skuim natgemaak nie, maar droog
Melkery. gehou by melk. Gebruik „ vaselien " as spene seer is. Al

die melk moet uitgemelk word anders sal die bok geneig wees
om gouer op te droog. Verwyder die melk dadelik uit die stal nadat gemelk
is, syg deur en koel die melk af. Die melk neem maklik smake op, en ook
kan skadelike bakteriee die melk besmet. Bokmelk word gouer suur as
koeimelk, en die vetkorrels is baie klein sodat die room nie gou 'n laag op
die melk vorm nie.

As melk verwyder is, word die bokke geroskam. As bokke eerder
geroskam word sal stukkies hare en vuilgoed die melk besmet.

Waar dit nie 'n stoetery is nie, sal dit onwenslik wees om die ram-
lammers groot te maak, omrede hulle meer melk sal moet kry as wat hulle

werd is.

van Kle
Bokkies.	 leidraad dien :-

Eerste dag.—Drink aan ooi. Ses ons melk is voldoende.
Eerste week.—Moersmelk by liggaamstemperatuur. Vermeerder daagliks

As die bokke nie onder baie skoon en gunstige toestande
gehou word nie, sal die bure (in dorpe en stede) at gou klagtes maak teen
die onaangename reuk afkomstig van die stalle. Waar 'n ram aangehou
word, moet by altyd opsy gehou word omdat so'n Bier die omgewing laat
deurtrek deur 'n onaangename reuk.

Melkery moet nooit plaasvind in die nabyheid van die ram nie, aangesien
die melk 'n slegte smaak sal kry. Die melkery moet plaasvind onder baie
sindelike toestande.
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tot 22 ons per dag. Leer die lam uit 'n bakkie suip of aan 'n bottel met 'n
rubber of leerspeen.

Tweede tot derde week.—Word volmelk om die helfte met afgeroomde
melk gemeng en by liggaamstemperatuur gegee. Vermeerder tot 32 of
34 ons per dag.

Derde tot vierde week.—Saam met afgeroomde melk ook klein hoeveelhede
kragvoer, saamgestel uit by. mieliemeel, platgedrukte hawer en oliekoek
(in gelyke mate gemeng).

Sodra bokke groenvoer en hooi wil vreet, kan klein hoeveelhede 'n
paar keer per dag gegee word. Melk moet ook 4 tot 5 keer per dag aan hulle
gegee word ; elke keer net 'n paar onse.

(N. G. Wessels en J. J. J. Kotze, Skaap- en Wolbeamptes, Grootfonteinse Landbou-
skool.)

'n Dorset Horn-ram.

(Foto : „ Bulletin on Crossbreeding,"
deur W. Matthew;
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J. Al gemeen.

Die Skaaphond.

HoEvvEL die skaaphond in ander „ skaaplande " algemeen gebruik en
onmisbaar geag word, is hy in Suid-Afrika feitlik onbekend, en

word hy, eienaardig genoeg, met onguns beskou. Volop goedkoop arbeid is
ongetwyfeld grotendeels verantwoordelik vir die afwesigheid van die skaap-
hond, maar die vraag van arbeid word daagliks meer ernstig namate die natu-
rel meer beskaaf word. Sy dienste word al duurder, veral vir die boer,
war dit selfs vandag moeilik vind om naturelle te huur, omdat die aanlok-
likhede van die stad, beide ten opsigte van lone en gemeemkapslewe,
sterker is. Afgesien van die direkte ekonomiese aspek van die saak, is
daar baie indirekte voordele verbonde aan die gebruik van goeie honde
by die algemene bestuur van ons kuddes. Of ons boere nou daarvan hou
of nie, hulle sal tog vroeer of later om ekonomiese redes gedwing word om
honde te gebruik. Uit 'n geldelike oogpunt alleen is die hond die one van
'n hele paar Kaffers werd, en bowendien is hy 'n maat wat toegewyde dienste
gee aan 'n mens, wat geen opoffering te groot ag nie, en ook alle swaar
verduur sonder hoop op beloning.

'n Border Collie ; die beste skaaphondbloed
van Skotland vloei in sy are,

Daar is bale skaaphondrasse, maar die Border Collie staan vooraan,
omdat dit soveel meer intelligent is as die ander. Die eienskappe van

verstand, getrouheid en gehoorsaamheid het in 'n merk-
Die Beste	 waardige mate by hierdie ras ontwikkel ; trouens, in dringende
Ras om te
Gebruik.	 gevalle openbaar hulle selfs 'n wonderlike dinkvermoe.

Aankoop en Versorging van die Kleinhondjie.—Opregte honde is
verkrygbaar ; koop dus die allerbeste. Die feit word algemeen aangeneem
dat nou-verwante diere binne twee geslagte die meeste invloed uitoefen
op die nuwe individu. Hou dit in gedagte by die uitsoek van die kleinhondjie
en as dit rnoontlik is, gaan kyk hoe die vaer en moer werk. Neem die
hondjie as hy omtrent 6 tot 8 weke oud is. Voer horn goed en wees nie
suinig met spier- en beenvormende voedsel nie, soon melk, harde beskuit
en rou bene-vleis. Baie oefening sal natuurlik sy ontwikkeling bevorder.
Gee horn 'n nam en hy sal verstaan wanneer jy horn roep of met horn praat.
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', Wen sy liefde deur vriendelikheid, maar onthou altyd dat uiteindelike
sukses verseker word deur vriendelik, maar tegelykertyd ook streng te
wees ". Laat horn nie onnodig gedurende die dag vasstaan nie, maar iaat
horn rondloop en sien wat daar te sien is. Laat horn saam met jou loop as
dit enigsins moontlik is. Sorg dat hy 'n droe warm hok het. Moet nooit
nalaat om horn saans vas te maak nie ; ook moet hy nie toegelaat word om
die hele nag te tjank of te blaf nie. Dis 'n uiters hinderlike gewoonte, en
een wat maklik aangewen word. Ontsmet sy hok gereeld, en dip horn
minstens eenmaal per week in 'n goeie karboldip. Op baie vroee leeftyd
sal hy 'n neiging toon om die katte of die kuikens te wil oppas ; gaan horn
nie streng teen nie, en as hy nie werklik skade doen nie, is dit beter om horn
gladnie teen te gaan nie, maar horn toe te laat om 'n natuurlike instink te
ontwikkel. Menige goeie hond is op hierdie vroee leeftyd so bederf of
bang gemaak dat hy later nie 'n goeie skaaphond geword het nie.

Op die ouderdom van omtrent vyf of ses maande moet sy lesse in strense
gehoorsaamheid begin. Van hierdie tyd af moet hy 'n eenmanshond weeg,

Leer. 
d.w.s. van nou af aan moet die liefkosinge wat 'n kleinhondjie
gewoonlik van ander lede van die familie ontvang heeltemal

gestaak word, en alleen die persoon, wie se hond dit gaan wees, moet horn
versorg en kosgee. Leer horn lei, deur 'n ligte sterk tou aan sy halsband
vas te maak. Meeste kleinhondjies verset hulle in die begin teen so'n be-
handeling, en toon hul misnoe deur aan die tou te byt of agteruit te rem.
Moenie geduld verloor nie ; met 'n bietjie paai sal hy gou sy nukkies laat
staan. As hy eers maklik lei, kan hy geleer word om agter jou aan te loop
deur horn te beveel om dit te doen en hom terselfdertyd met behulp van
die tou in die gewenste posisie te trek. Die volgende stap is om horn te
leer om te „ gaan le " as hy die bevel kry. Dit kan maklik gedoen word
deur horn in hierdie posisie neer te druk terwyl die bevel „ gaan le " herhaal
word. As hy dit eers begryp, moet mens net een hand oor sy kop hou as
die bevel gegee word. Hy sal gou leer dat die woorde van die bevel en die
teken dieselfde is. Later kan die bevel van „ gaan le " deur 'n sekere manier
van fluit vervang word. Om bevele oor 'n lang afstand te gee, is tekens
en fluke nodig. Op hierdie tydstip moet die tou aansienlik langer gemaak
word. Gee nou die teken en fluit, en as hy gaan le het, loop stadig van horn
af weg terwyl die fluit en die teken herhaal word. Gaan al verder van horn
af en laat horn langer le totdat hy die bevel kry om lets anders te doen. Die
volgende is om horn te leer om „ te kom " as hy die bevel kry. Trek horn
liggies nader met die tou as hy 'n bietjie dom is om dit te doen, en paai
horn bale vriendelik as hy by jou kom. As hy 'n bietjie koppig is om te kom,
sal 'n sagte rukkie aan die tou horn dikwels aan sy plig herinner. Dit moet
egter nie veel gedoen word nie. Die Border Collie is gewoonlik bale fyn-
gevoelig en word maklik bang gemaak deur straf of onnodige kwaai bevele.
As jy vir horn skree as hy naby jou is, sal jy horn heeltemal bederf vir werk
wat ver van jou af is. Na hy hierdie bevele goed verstaan, word hy vir die
eerste keer by die skape gebring. Kry omtrent twintig skape in 'n taamlike
ruim, goedomheinde kampie vir die eerste les. 'n Ruim kampie is nodig
sodat die skape taamlik uitmekaar kan loop. Neem by voorkeur jong,
lewendige skape, want koppige ou ooie of ramme verdra nie dat hulle rond-
gejaag word nie en kan die hondjie bangmaak deur horn te bestorm. Dit is
duidelik wat die noodlottige gevolge van so'n skrik op hierdie stadium sal
wees. As 'n goed-afgerigte en bedaarde hond beskikbaar is, kan jy die klein-
hondjie saam met horn na die kampie neem. Hou die kleinhondjie by jou
terwyl jy die afgerigte hond die teken gee om te gaan. Die teken „ om te
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gaan " word gewoonlik gegee deur 'n sissende geluid deur die tande te maak,
wat op 'n later stadium in 'n reeks kort fluitjies kan verander word. Laat
die kleintjie sien hoe die groot hond werk. As die skape twee of drie keer
aangekeer is, hou jy die groot hond by jou terwyl jy die klenitjie die teken
gee om te gaan, en om hom aan te spoor, neem jy self ook 'n paar vinnige
tree na die skape toe. As hy gaan, sal hy in alle waarskynlikheid rondonn
die skape gaan in 'n poging om hulle nader te bring. Wat hy ookal doen,
gee horn die indruk dat jy heeltemal tevrede is met horn, want om horn op
hierdie tydstip teen te gaan, kan horn ontmoedig en teensinnig maak om weer
'n slag te gaan. As hy nie wil gaan nie, dan stuur jy weer die groot hond,
en as hy 'n entjie weg is, probeer die kleintjie sover kry om die grote te
volg. As hy dit doen, dan wag jy net totdat hulle die skape sover het dat

Diagram A.

Stuur altoos jou hond om die verste skape
eerste te gaan haal, deur hom, soos in hierdie
geval, linksom te stuur. Om af te wyk van die
rigting •aarin hy gestuur word, of in die teenoor-
gestelde rigting te gaan, is 'n growwe fout en moet
dadelik stopgesit word.

hulle begin aankom na jou toe, dan roep jy die groot hond terug. As die
kleintjie agterna kom, stuur jy maar weer die groot hond terug ; as die
kleintjie agterbly dan laat jy horn maar met die skape speel so goed as hy
kan. As die kleinhondjie met die grote probeer speel in plaas van met die
skape, roep albei terug en probeer net die kleintjie alleen. As hy nie op sy
eie wil gaan nie, moet jy nie onnodig haastig wees of horn probeer dwing
nie. Party kleinhondjies sal van jongs af van skape hou, terwyl ander eers
bale later enige trek vir die skape sal toon. Stel horn verskillende kere op
die proef, maar as geen sukses behaal word nie, moet die proses binne 'n
maand of twee herhaal word, en laat horn intussen soveel moontlik ou honde
sien werk. As geen geleerde hond beskikbaar is nie, neem dan die klein-
hondjie na die kamp en laat horn na willekeur daar rondhardloop. As hy
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raseg is, sal by vroer of later probeer om die skape bymekaar te maak soos
hy met die kuikens gedoen het. As die hondjie wys dat hy begerig is om
na die skape te gaan, moet jy horn goed laat verstaan dat sy eerste plig is
om hulle na jou toe te bring. As hy verskeie kere gegaan het en goed besef
wat sy plig is, dan gee jy horn bevel om te gaan le sodra as hy agter die skape
kom. Laat horn so le totdat die skape wegloop, en gee horn dan die teken
om hulle te keer. Die teken is gewoonlik dieselfde as die fluit wat jy gee
as hy moet gaan. Sorg dat die skape altyd tussen jou en die hond is, en gaan
stadig van hulle af weg sodat by kan besef dat dit sy plig is om die skape na
jou toe te bring. Te veel bevele op hierdie stadium doen meer kwaad as goed.
Die hondjie kan later geleer word om stadiger aan te ja en volgens 'n metode
te werk ; trouens, hy sal dit gaandeweg aanleer as hy meer selfvertroue
kry.

Diagram B.

Om die skape van regs na links te laat aan-
keer. As die hond deeglik verstaan om van die
regterkant af aan te keer, moet mens na die
teenoorgestelde kant gaan en die skape van die
linkerkant af laat aankeer.

Dit maak geen saak hoe gretig die hondjie is om te gaan nie, jy moet
nom nooit toelaat om sonder jou bevel te gaan nie. Die hondjie kan nou ge-
leer word om die skape van albei kante aan te keer, d.w.s. om van die linker-
of van die regterkant om hulle te gaan. Om horn dit te leer, moet hy eers
op sy plek agter jou gebring word ; dan, as jy wil he dat by regs moet omgaan
gee jy horn die teken om te gaan en stap terselfdertyd ook 'n paar tree in
daardie rigting. Hierdie beweging van jou sal die rigting aandui en horn
terselfdertyd ook aanmoedig om te gaan. Gaan die eerste keer tot taamlik
naby die skape sodat by verplig is om in die verlangde rigting om hulle
te gaan. As die skape te ver weg is, kan die hondjie oorgaan na die teen-
oorgestelde rigting waarin by uitgestuur is en dus van die gewenste rigting
afwyk. Dis bepaald 'n slegte fout en moet, soos reeds aan die hand gegee
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is, in die begin van die afrigtingsproses verhoed word. Dit is altyd beter
as die hond 'n wye kring om die skape loop, want as hy te na om hulle loop,
verwilder hy hulle dikwels sodat hulle in 'n verkeerde rigting gaan. Dis
die beste om die hond te leer om die skape aan te keer teen 'n lang sifdraad-
heining, soos gewys in diagram B. Dit moet 'n sifdraadheining wees, want
dis uiters onwenslik om die hond 'n kans te gee om deur of oor die heining
te spring. As 'n hond toegelaat word om hierdie slegte gewoonte aan te
wen, sal jy eindelose moeilikhede met horn he vir die res van sy lewe.
Byvoorbeeld, as 'n hond gestuur word om 'n trop skape in 'n besondere
kamp bymekaar te maak, en hy sien skape naby die heining in 'n aangrensende
kamp, sal hy deur die heining gaan en probeer om hulle ook saam te bring.
Dis duidelik hoe dwaas dit is om die hond toe te laat om deur 'n heining
te kruip of daaroor te spring. As die hond van die een kamp na 'n ander
moet gaan, moet sy baas horn oor die heining tel.

As die hond goed geleer is om die skape van die linker- en van die regter-
kant af aan te keer, en ten voile verstaan dat van horn verwag word om die
skape na sy baas toe te bring, kan hy metode geleer word, d.w.s. as hy dit
nie self aanleer nie. Party honde raak makliker opgewonde as ander, en
is geneig om te gou in te kom na die skape toe sodat die skape bang word,
of hy kom te ver om na die een of ander kant toe sodat die trop in die rondte
maal, of hy hardloop heeltemal rondom hulle. As jou hondjie geneig is om
dit te doen, moet jy horn tot 'n halt roep sodra hy agter die skape kom,
en laat horn in daardie posisie bly totdat die skape vorentoe beweeg. As
hy geneig is om die trop te vinnig aan te jaag, kan jy horn dit stadiger laat
doen deur horn af en toe die teken te gee om te gaan le. As hy te ver om
die trop gaan, dan bring jy horn in die regte posisie aan een of ander kant
tot stilstand. As jy horn aan die linkerkant (jou linkerkant) het, dan beweeg
jy jou regterhand in 'n poging om horn te laat verstaan dat hy in daardie
rigting moet gaan, en omgekeerd. Hy sal gou leer wat hierdie rigtingtekens
beteken, en hulle sal later bale goed te pas kom as jy sy aandag wil vestig
op skape wat hy miskien misgeloop het. Meeste goedgeteelde honde is
taamlik intelligent, maar dit word van die baas verwag dat hy sy gesonde
verstand sal gebruik as hy die hond rondstuur. Byvoorbeeld, as 'n trop
skape naby 'n heining wei, soos in diagram A, moet jy nie verlang dat die
hond hulle van die regterkant af moet aankeer nie, want hy kan nie 'n wye
kring om hulle loop nie en sal horn teen die heining vasloop voordat hy
agter hulle kan kom. As dit probeer word, sal die hond hulle bangmaak
deurdat hy te reg op hulle van die verkeerde kant afkom en sal hulle die
verkeerde koers vat. As daar twee klompies skape loop, dan stuur jy horn
eers na die vc..;te klompie, anders sal hy miskien die eerste klompie bymekaar
maak en die ander agterlaat. Die hond kan natuurlik weer teruggestuur
word, maar waarom sal jy 'n gewillige arbeider onnodig vermoei ? Bowen-
dien is dit ook 'n slegte praktyk om 'n trop skape in twee klompe op te deel.

Op hierdie stadium kan jy die afstand tussen jou en die skape langsamer-
hand vergroot totdat die hondjie naderhand die skape so ver as die oog
kan sien, sal gaan haal. Leer horn dan om somar blindelings te gaan, d.w.s.
om skape te gaan haal wat hy gladnie kan sien nie. Vir die eerste slag sorg
jy dat die skape net uit die gesig is, by., agter 'n rantjie. Moet nooit 'n
jong hond vir die gek laat loop nie, naamlik om skape te gaan haal as daar
geen skape is nie, want hy kan sy vertroue in jou verloor. Stuur horn lang-
samerhand al verder om skape te gaan aankeer wat uit die gesig is, totdat
hy eindelik enige redelike afstand sal gaan.

As die hond eers goed verstaan om die skape aan te keer, kan hy geleer
word om die trop in die een of ander rigting wat jy horn aanwys, weg te
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stoot. Honde kan geleer word om skape aan te keer sowel as weg te jaag,
maar dis buitengewoon dat 'n hond wat goed is om skape aan te keer net
so goed sal wees om skape weg te jaag. Die twee soorte werk is heeltemal
verskillend, en dis om hierdie rede dat Nu-Seelandse skaapwagters twee
afsonderlike lyne van honde ontwikkel het, naamlik die honde wat skape
aankeer en die wat skape wegdryf veldtoe.

Skaapwagters in Nu-Seeland gebruik in die reel drie of vier of sells
nog meer honde om skape bymekaar te maak, en onder hulle is daar honde
wat die skape aankeer en ander wat die skape aanjaag. Die hond wat die
skape aankeer, word spesiaal geteel en dikwels uitsluitlik vir hierdie werk
gebruik. terwyl die hond wat die skape aanjaag geleer word om te blaf en
meer dikwels gebruik word om die skape te dryf en vir werk in die krale.
Die gewoonte om te blaf is ongewens by die hond wat skape aankeer, terwyl
dit noodsaaklik is by die hond wat die skape aanjaag omdat hy die skape
moet dwing om te loop. As jy jou hond leer om skape aan te jaag, hou horn
langs jou terwyl die trop aangejaag word. Loop nader tot tussen die trop
en stuur horn om die aan te bring wat agterbly. As hy sien dat jy die skape
aanjaag sal hy you verstaan wat van horn verwag word. As hy 'n beset begin
kry van hierdie nuwe plig, kan jy langsamerhand terugval om horn sodoende
die werk op sy eie te laat doen. As jy wil he dat hy meet blaf, dan gee jy
horn bevel om te blaf en maak geluide so na moontlik sons 'n hond wat blaf.
Sommige afrigters leer hul honde om te blaf deur die bevel te herhaal en
die hond se ore te trek sodat hy meet tjank van pyn. Baie hang of van die
temperament van die hond, maar gewoonlik is eersgenoemde metode al
wat nodig is. Moenie toelaat dat jou hond blaf nie, tensy jy hom beveel
om dit te doen.

Die ou spreekwoord dat jy die kind bederf deur die roede te spaar,
geld nie vir die skaaphond nie. 'n Streng bevel sal in die meeste geval
voldoende wees om 'n hond te straf. As dit egter lyk of hy in die gewoonte
wil kom om skape te byt, moet hy straf kry. Moenie sy ore trek of horn met
'n stok of sweep slaan nie, maar pak horn agter die nek en skud horn goed.
Bestudeer jou hond se temperament en behandel hom dienooreenkomstig ;
party honde sal 'n pak slae goed verdra en het dit miskien nodig, terwyl
ander vir die res van hul lewe deur so'n harde behandeling bang gemaak
kan word. Die bietjie geduld wat jy gebruik en die tyd wat jy aan sy afrigting
bestee, sal ruimskoots beloon word, want jy sal bale trots wees op jou hond
en hy sal op sy beurt weer daardie onselfsugtige liefde skenk wat alleen 'n
hond kan gee.

Gesondheid van die Hond.

Om te verseker dat die skaaphond gesond bly, is dit veral nodig dat hy
behoorlik behandel en gevoer word. As die raad wat reeds gegee is, gevolg
word, sal dit nie nodig wees om ekstra voorsiening te maak vir oefening
en geskikte behuising nie. Die skaaphond sal oorgenoeg oefening kry
as hy toegelaat word om sy baas te volg wanneer hy met die skape
werk Oefening is noodsaaklik vir gesondheid ; sonder dit word honde lui
en vet. Geskikte kos is 'n uiters belangrike faktor en tog word dit dikwels
verwaarloos. Die doel is nie om hier op die besonderhede van hondevoeding
in te gaan nie, maar 'n paar eenvoudige feite sal nie onvanpas wees nie.
Honde moet kos kry wat die werking van die ingewande sal stimuleer en
wat ook nie baie vet bevat nie ; groente, melk, vleis en growwebrood
voorsien in al hierdie behoeftes. As hy tweemaal per dag kos kry, is
dit voldoende, en onderstaande voedingstelsel word vir 'n volwasse hond
aanbeveel :
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In die Oggend.-1 pint melk, en omtrent 'n z lb. growwebrood of
beskuit.

In die Aand.—'n Gestoofde mengsel van gemaalde vleis, wortels,
kool, uie, of enige ander soort groente wat beskikbaar is, omtrent
soveel as wat in 'n 1+-pint maatbeker sal gaan.

In die meeste gevalle hoef hierdie kos nie apart gekook te word nie,
maar kan dit van die tafel afkom. Gewoonlik kry plaashonde glad te veel
aartappels en rys, en my raad is om die hond minder van hierdie styselkos
te voer as verlang word dat by in die beste gesondheid moet bly. Hy moet
elke week 'n groot been kry ; dis vir horn wat die tandeborsel vir die mens
is.

Hardlywigheid is een van die mees algemene kwale by honde. Onak-
tiwiteit van die ingewande is te wyte aan slegte voeding wat gewoonlik
gepaard gaan met te min oefening. In die begin is hierdie toestand gewoonlik
nie duidelik merkbaar nie ; die hond het min lewenskrag, is minder bedrywig
en toon 'n neiging om vet te word, terwyl ontlasting moeilik en somtyds
pynlik is. Die uitwerpsels is hard, droog en bros. In ernstige gevalle word
die agterlyf gedeeltelik lam en is die hond nie in staat om dit op te lig nie.

Die behandeling bestaan uit 'n onmiddellike verandering na 'n geskikte
dieet, gepaard met voldoende oefening. 'n Fisiese herstelling sal meer
daartoe bydra om hardlywigheid te verban as purgeermiddels. Honde
wat aan die moeilikheid ly moet 'n purgasie van kasterolie en sleedoringstroop
kry. 'n Seepwater-lavement, gevolg deur een of twee once olyfolie, is goed
om die verstopte dikderm leeg te maak. Dit sal miskien nodig wees om
hierdie behandeling verskeie keer te herhaal totdat die derm weer normaal
funksioneer. Vir gevalle wat nie maklik herstel nie, is medisinale paraffien
tesame met bogenoemde behandeling die doeltreffendste. As die hond
herstel het, moet 'n herhaling van die toestand voorkom word, anders het
dit die neiging om chronies te word.

Ingewandsparasiete is 'n baie algemene oorsaak van ongesteldheid by
honde, veral by honde wat vir hulle kos moet jag. Honde van enige ouder-
dom kan aangetas word. Aangetaste honde lyk nie heeltemal gesond nie,
al vreet hulle tog goed. Sy hare word kroes en verloor hul glans, en die
slymvleise van die oe en bek is miskien bleek. Dikwels kan die parasiete
in die uitwerpsels gesien word.

Die behandeling teen wurms hang of van die soorte wat aanwesig is.
Dit is derhalwe wenslik om 'n veearts te raadpleeg, wat die uitwerpsels
mikroskopies sal ondersoek en 'n korrekte diagnose maak. Meeste van
die middels teen wurms wat as „ wurmpille " verkoop word, is totaal nutte-
loos en gevolglik is dit net 'n vermorsing van geld om hulle te koop.

Vir die behandeling teen wurms moet honde vooraf uitgehonger word
Hulle moet vir 24 uur geen vaste kos kry nie, alhoewel 'n klein bietjie melk
of sop 12 tot 15 uur voor die behandeling hulle geen kwaad sal doen nie.
Dis altoos raadsaam om die wurmmiddel vars deur 'n apteker te laat opmaak ;
dit sal verseker dat die regte dosis gegee word.

Vir Lintwurm.—Gee 2 mg. arekolienhidrobromied per kg. liggaamsgewig,
maksimum 0.3 gm., of 1/80ste grein per lb. liggaamsgewig, maksimum grein.

Vir kleinhondjies of in geval van dermontsteking, gee 0.2 k.s. tetra-
chlooretileen per kg. liggaamsgewig. Na behandeling moet die hond vir 'n
paar uur gladnie kos kry nie, en dan vir 24 uur alleen vloeibare kos.
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Vir Rondewurms.—Koolstoftetrachloried of tetrachlooretileen, 0.3 k.s.
per kg. liggaamsgewig.

Spoelwurms.—Chenopodiumolie 0.1 k.s. per kg. liggaamsgewig en daarna
kasterolie, of tetrachlooretileen 0.2 k.s. per kg. liggaamsgewig vir Jong honde.

Die chenopodiumolie wat in Suid-Afrika verkoop word, is nie altyd
doeltreffend as dit alleen gegee word nie. Dis derhalwe beter om dit saam
met chloroform in die volgende verhouding te gee :—

Chenopodiumolie, 0.1 k.s. ; chloroform, 0.1 k.s. per kg. liggaams-
gewig.

Bogenoemde wurmmiddels moet almal by voorkeur in pilvorm ingegee
word. U apteker sal dit vir die doel in 'n geskikte vorm opmaak.

Galkoors.—Galkoors is 'n toestand wat dikwels teegekom word, maar
dis bale meer algemeen onder plaas- as dorpshonde. Die rede hiervoor is
dat bosluise die siekte oordra. Dorpshonde kry dit egter ook dikwels.
Dis 'n akute siekte wat die hond lusteloos maak en sy eetlus wegneem ;
die temperatuur styg aanmerklik, die hond gaan baie vinnig agteruit, die sye
is ingeval, die pols klop vinniger maar swakker, daar is geen lus om te beweeg
nie, die slymvleise van die oe en bek word langsamerhand bleek en kry
later 'n geel kleur, die dele van die vel wat nie gekleur is nie word ook bleek
en later effens gelerig, en die bloed word dun en waterig.

Hierdie siektetekens is kenmerkend genoeg om 'n diagnose van galkoers
te kan maak, maar 'n mikroskopiese ondersoek toon die parasiet (P. canis)
in die bloed en bevestig die diagnose sonder enige twyfel. Dikwels is dit
egter nie raadsaam om vir 'n mikroskopiese bevesting van die diagnose te
wag nie.

Dis gevind dat „ trypan blue " 'n suksesvolle middel is teen galkoors.
Waar moontlik moet dit in 'n bloedaar ingespuit word. Onderhuidse in-
spuiting veroorsaak dikwels verswering. Die dosis vir 'n skaaphond van
middelmatige grootte is ongeveer 20 k.s. van 'n oplossing van 1 persent ;
vir groter en kleiner honde verskil dit ooreenkomstig hul gewig.

Daar is 'n paar ander kleurstowwe wat met goed gevolg vir die behande-
ling van galkoors by honde gebruik is, soos T.19 en T. 21, maar hulle is nie
beter as „ trypan blue " nie.

Onlangs is acoprin met groot sukses gebruik, en dit skyn selfs beter te
wees as die metodes wat tot dusver gebruik is. Die dosis vir die hond word
as volg aangemaak : 1 k.s. per 10 kg. liggaamsgewig van 'n oplossing van 1 k.s.
van 5 persent atropin in 19 k.s. sout (0.9 persent suiwer natriumchloried).
Dit word onderhuids ingespuit en kan, indien nodig, na 24 uur herhaal
word.

Galkoors vereis goeie verpleging. As die hond gladnie wil eet nie, moet
mens horn melk, eiers en brandewyn met 'n lepel ingee, Hy moet skoon-
gemaak word, in koue weer aangetrek en gennaklik gemaak word op 'n plek
waar dit nie trek nie.

Hondesiekte.—Hondesiekte kom gladnie soveel in Suid-Afrika as in die
kouer lande voor nie, maar dit is belangrik genoeg om hier genoem te word.
Dis 'n baie aansteeklike siekte, amper nes die sogenaamde griep by die mens.
Die gewone nagevolge daarvan is egter baie ernstiger as die van griep. In
die opsig kom dit met griep ooreen dat daar 'n katar van die boonste lug-
kanale ontstaan, waarop verskillende dinge kan volg, soos dat die senuwees-
telsel, die spysverteringskanaal, die oe, die vel of 'n kombinasie van hulle
kan aangetas word.
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Eers word die honde lusteloos, het 'n hoe koors, verloor geleidelik
sy eetlus, sy neus en oe water, en hierdie sekresie word droog en sit aan die
kante van hierdie openings vas, terwyl hy later kan begin opbring en purgeer.
Longontsteking kom algemeen voor. Die oe (horingvlies) sweer dikwels.
As die kaal dele van die vel ondersoek word, is daar gewoonlik 'n aantal
klein puisies, veral op die maag en aan die binnekant van die boud. Die
senuwee-verstoring wat volg op die 1 siekte word gekenmerk deur 'n opmerk-
like lusteloosheid en bedruktheid, later gepaar met spiertrekkings (St.
Vitus-dans).

Tensy die aangetaste hond baie goed versorg word, beswyk hy gewoonlik
aan een of ander van bogenoemde nagevolge. Siek honde moet onmiddellik
afgesonder en die hondehok deeglik ontsmet word. Die hond moet in 'n
warm, goed-geventileerde plek gehou en aangetrek word. Dis raadsaam om
verswerings in die longe te voorkom deur 'n watteverband om die born
te sit. Die kos behoort te bestaan uit melk en soep met 'n bietjie eier ;
vleis en growwe voedsels moenie gegee word nie. Mens moet altoos kyk
of enige van die nagevolge hul voordoen, want hulle is almal uiters gevaarlik.
Gevolglik moet 'n veearts, waar moontlik, geraadpleeg word. As daar tekens
is van longontsteking moet antiphlogostine of soortgelyke warmverbande
oor die borskas gesit word. Melk, eiers en brandewyn sal die nodige voeding
verskaf en ook die dier se kragte in stand hou.

As die hond aanhou opbring moet hy eers kasterolie kry, gevolg deur
die wit van 'n eier ; daarna moet mens hom ook bismut-subnitraat of natrium-
karbonaat ingee om sy maag te laat bedaar.

Buikloop kan bestry word deur die hond yatren deur die mond in te gee
of in die vorm van 'n diep ingespuite lawement.

St. Vitus-dans kan behandel word met natriumluminaal, en seeroe met 'n
5 percent boorsuuroplossing. Die seerplekke op die vel is nie ernstig nie
en moet net met 'n ligte ontsmettingsmiddel skoongemaak word. Die
neus en oe moet skoongehou en die harde korse met 'n oplossing van boor-
suur of sout verwyder word.

Hondesiekte is so 'n ernstige siekte dat ons hoofdoel moet wees om dit
te voorkom. Vreemde honde moenie op die werf toegelaat word tensy mens
weet dat hulle gesond is. Die siekte het so ernstig in Engeland geword dat
'n spesiale kommissie aangestel is om aandag aan die bestryding daarvan
te gee. As gevolg van hierdie kommissie se werk is 'n doeltreffende inentings-
metode ontwerp en die inentingsmiddel is in Suid-Afrika gebruik. Volledige
besonderhede in verband met die gebruik van die entstof kan van u naaste
veearts of van die veeartseny-ondersoeklaboratorium, Onderstepoort,
verkry word.

(P. D. Rose, Lektor in Skape en Wol, en Dr. J. B. Quinlan, Sub-direkteur van
Veeaartsenyd lens.)

Hansgrootmaak van Lammers.
Dikwels as gevolg van droogte, ouderdom van ooie of in die geval

van tweelinglaninners of wanneer 'n ooi vrek, het die boer moeilikhede
met pasgebore lammers wat hans grootgemaak moet word. As 'n lei-
draad vir sodanige boere word hier 'n metode aan die hand gegee.

By skape, net soos in die geval van alle soogdiere, vorm bies die basis
yan die eerste voedsel wat die natuur vir die voeding van die kleintjies
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verskaf. In gevalle waar die lam as gevolg van die dood van die moer dit
nie kan kry nie, is dit voldoende om dit deur 'n eier wat in melk opgeklits
is, te vervang.

Vir die eerste twee dae na geboorte moet 'n halwe eier, wat met 'n
eetlepel beesmelk opgeklits is, vier maal per dag met gereelde tussenposes

gegee word, en die mengsel moet so na as moontlik die
Voer van
Lammers. 

temperatuur van bloedhitte he, d.i. 98° F. Die voeding
geskied by wyse van bottel en speen soos vir klein kinders

gebruik word ; die gaatjies in die speen moet effens groter gemaak word
om 'n vry toegang tot die mengsel te gee. Die voedinggereedskap moet
altyd gesteriliseer word.

Van die derde tot die sewende dag word net kragtige melk gevoed. Dit
word geleidelik van 4 eetlepels tot een pint per dag vermeerder. Die
melk moet met gereelde tussenposes viermaal per dag gegee word. Sorg
moet gedra word om die temperatuur van die melk eers tot bloedhitte te
verwarm voordat dit aan die lam gegee word.

Van die eerste tot die sesde week moet kragtige melk, gemeng met dun
mieliepap, in die verhouding twee dele melk tot een deel pap gegee word.
Hierdie mengsel kan drie maal per dag in gelyke dele gevoer word. Hier-
die rantsoen moet stadig van een pint kragtige melk tot 1+ pint van die
mengsel (melk en dun pap) vermeerder word. Die melk moet so vars
moontlik gegee word.

Die pap word as volg gemaak : Kook die mieliemeel en water goed
totdat dit goed gaar is, net soos in die geval van pap, maar sodat dit dun
is. Gooi dit dan deur 'n meelsif om die growwe korreltjies in die meel
te verwyder.

Genoeg pap vir twee dae kan gemaak word en dit moet in 'n koel plek
gehou word. Onder geen omstandighede moet die melk gemeng word
en vir later gebruik oorgehou word nie.

Van die 6de week af kan, ingeval die boer nie voldoende kragtige melk
het nie, 'n deel van die kragtige melk langsamerhand deur afgeroomde melk
vervang word. Waar kragtige melk deur afgeroomde melk vervang word,
moet die pap na verhouding vermeerder word.

Pensmoeilikhede.—In geval van pensmoeilikheid moet 'n eetlepel skoon
kalkwater by die voedsel gevoeg word. Kalkwater word aangemaak deur
'n opgehoopte eetlepel gebluste kalk in 'n bottel water te gooi. Skud dit
goed en laat dit staan totdat dit nodig is.

Ru-voer.—Lammers begin al op 'n baie vroed ouderdom te peusel.
Gedurende die hele vroed stadium (omtrent van die 10de dag af) is groenig-
heid baie welkom. Van tussen die eerste en tweede maand af moet daar
voldoende goeie peulgewas-hooi in 'n hooirak verskaf word.

Kragvoer.—'n Rantsoen van twee dele mieliemeel en een deel semels
(per gewig) kan gevoer word as die weiding sleg is. As kragvoer in trOe
gevoer word sal dit nie nodig wees om die papgehalte van die melk te ver-
meerder nie.

Beenmeel-lek.—'n Lek bestaande uit 5 dele beenmeel en een deel sout
moet in 'n lektrog geplaas word, en moet altyd vir die lammers beskikbaar
wees.

Water.—Lammers moet gedurig toegang he tot goeie skoon water, by
voorkeur in trogge.
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Skrywer is dank verskuldig aan mnr. C. A. Murray vir inligting oor
die onderwerp, wat verkry is van 'n proef in verband met „ Hansgrootmaak
van lammers, aan die Landbouskool, Potchefstroom in 1929 ", asook Mej.
M. Pieterse van die Regeringsveeplaas, Brakspruit, wat at vir jare groot
sukses behaal het met die grootmaak van hanslammers namens die Landbou-
skool, Potchefstroom.

(A. J. Pepler, Lektor in Skape en Wol, Landbouskool, Potchefstroom.)

Skaapbrommers.
Ondanks alle pogings wat in die verlede aangewend is en nog aan-

gewend word om die skaapbrommer-plaag te bestry, is dit nog steeds 'n
ernstige gevaar in die skaapboerderystreke, en wat nog erger is, is dat die
plaag geleidelik uitbrei en elke jaar strawwer word.

Daar is drie soorte brommers wat skape aanval, naamlik die groen
Engelse brommer, die blou-en-groen brommer, en die groen brommer met
ringe om die lyf. Al hierdie brommers le hul eiers in die klam of vuil wol,
of in wonde, en die maaiers wat uitbroei, laat die wol vrot en veroorsaak
ernstige sere as die skape nie behandel word nie. Skape wat straf aangeval
is, kan uiteindelik miskien vrek. Die maaiers veroorsaak ernstige prik-
keling sodat die skaap nie behoorlik kan vreet en rus nie, met die gevolg
dat die dier agteruitgaan in kondisie en derhalwe ook bale meer vatbaar
is vir ander siektes en bale minder wol sal oplewer as 'n normale skaap.

In verband met die bestryding van die plaag moet onthou word dat daar
nie net een metode bestaan nie, dog verskeie maatreels wat die beskerming
van die skape en veral die vernietiging van die brommers beoog. Hierdie
maatreels is kortliks as volg

(1) Hou die Skape Gesond.—As skape se mage werk, of ly aan inwendige
wurms of uitwendige parasiete, soos bosluise, veral die bontpootbosluis,

skaapluise, ens., word hulle so gekwel dat hulle verswak in
(a) Bes-	 kondisie, met die gevolg dat die diere meer vatbaar is vir
kerming
van die	 aanval van skaapbrommers.
Skape.	 (2) Mikskeer is nog altyd die beste metode om skape teen

brommeraanvalle in die mik te beskerm, mits dit op die regte
tyd in die somer, en veral net voor lamtyd, toegepas word.

(3) Onmiddellike Behandeling van Skape wat Vol Maaiers is.—Die volgende
mengsel gee goeie resultate :—

Kooltetrachloried 	  10 vloeistof-ons.
Teerolie 	 8
Karbolsuur (kristalle)	 3 ons.
Ammoniak (10-persent oplossing)  	 2 vloeistof-ons.
Gom (Akasia of Arabiese) 	 2 ons.
Water 	  75 vloeistof-ons.

Hierdie mengsel moet voor gebruik deeglik geskud word om 'n roomagtige
vloeistof te vorm. (Proewe met die doel om beter en goedkoper mengsels
te vind vir die behandeling van skape wat met maaiers besmet is, duur nog
voort, en boere word aangeraai om in voeling te bly met die Departement
van Landbou en Bosbou, ten einde op hoogte te wees wat betref die jongste
aanbevelings in hierdie opsig.)

252



VEEBOERDERY

Ondervinding tot dusver het duidelik getoon dat dit niks baat om net
die skape te beskerm nie ; die wortel van die kwaad moet uitgeroei word,

d.w.s. die oorsaak moet verwyder word. Brommers, in-
(b) Uitbroei	 sluitende skaapbrommers, broei net in karkasse, en in elke

van
Brommers.	 karkas op die plaas broei 'n menigte brommers uit, en der-

halwe is dit die plek om hulle te bestry. 	 Die brommers is
you om hul eiers in dooie diere te le, en die volgroeide maaiers kruip uit die
begraafde karkas en kom na die oppervlakte van die grond waar hulle in
brommers ontwikkel. Die karkasse kan verbrand word alleen as hout
volop is. Gebruik die karkas liewer om die brommers aan te lok,en maak
die brommers en die maaiers wat ontwikkel het, dan dood.

Die beste is om die karkas met natriumarsenietpoeier (sprinkaangif) te
behandel net waar dit le, en dis ook die maklikste in die praktyk.

Metode.—Draai die dooie dier op sy rug en sny die bors- en buik-
holtes oop. Bestrooi die gesnyde dele, rowel as die binnegoed en die hele
binnekant en alle uitwendige openings deeglik met die poeier. Hiervoor
is nie meer as ongeveer 2 ons poeier nodig nie. In die geval van 'n klein
dier is dit altyd beter om die pote aanmekaar te bind en die karkas op te
hang aan 'n boom, heining, paal of enigiets anders net sodat die karkas nie
op die grond le nie, want soms ontwikkel die maaiers net op die plek waar
die karkas aan die grond raak. In die geval van groot diere moet die gedeelte
van die karkas wat aan die grond raak ook gepoeier word ; verder word
dieselfde prosedure gevolg as in die eerste geval. Vars karkasse wat oop-
gesny en op hierdie manier behandel is, lok 'n groot aantal brommers (hoof-
saaklik skaapbrommers) aan, en die word doodgemaak, en buitendien ont-
wikkel daar ook Been maaiers nie. As karkasse gevind word wat reeds vol
maaiers is, moet dit deeglik gepoeier, en veral die maaiers self met gif bedek
word. Al die maaiers word op hierdie manier gedood, en so'n karkas kan
dan met veiligheid 'n paar voet diep begrawe word.

Volgens bostaande metode word die karkasse behandel op die plek
waar dit le. Genoeg poeier om verskeie karkasse te behandel, kan te perd
vervoer en op die manier geneem word na plekke wat nie met 'n rytuig
bekom kan word nie. Dit spaar ook tyd en arbeid, en verder word twee
vliee in een klap geslaan, want groot aantalle brommers word aangelok en
doodgemaak, en hulle word ook verhinder om te broei. Karkasse wat so
behandel is, is natuurlik giftig en gevaarlik vir mense en honde.

Dis egter nie altyd moontlik vir die boer om al die karkasse betyds te
vind en te behandel nie. Brommers broei ook in wilde diere coos muise,
hase en voels. Hierdie brommers kan gevang word met brommerlokvalle
waarin aas gesit is. Hierdie metode vul bogenoemde werk aan, en as sulks
is dit van belang. Besonderhede in verband met die maak van sulke brommer-
valle kan van die Departement van Landbou en Bosbou verkry word.

Alle bestrydingsmaatreels is nutteloos, tensy dit deur alle skaapboere
deurgaans en deeglik toegepas word. Dis veral belangrik dat alle skaap-

boere die maatreels moet toepas, en versuim om dit te doen
(c) Same-	 is die vernaamste oorsaak van mislukking. Brommers vlieg
werking van myle ver, en dit help nie veel as een boer hulle uitroei en sy
Alma! wat
Betrokke is. buurman laat hulle toe om maar in die karkasse op sy plaas

te broei nie.

Die Regering is bereid en gretig om boere te help en het
vergunnende wetgewing aangeneem wat die vernietiging van alle karkasse
beoog. Dis uitsluitlik 'n saak vir die boere self ; as die meeste boere in
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'n distrik daarom aansoek doen, word die wet op versoek aan die Minister
van Landbou en Bosbou in daardie distrik geproklameer, en dan is elke boer
in die distrik verplig om alle karkasse op sy plaas te vernietig.

Ook. kan natriumarsenietpoeier teen kosprys van die magistraat in elke
distrik verkry word.

(A. H. de Vries, Insektekundige, Grootfonteinse Landbouskool, Middelburg, K.P.)

Merk en Kastreer van Lammers.
Dit is noodsaaklik om 'n goeie merkstelsel te he vir die suksesvolle en

ekonomiese eksploitasie van 'n moderne skaapplaas.

Die gewone deel van 'n skaap se liggaam wat gekies word om 'n onder-
skeidene merk op te maak, is die oor, en die mees algemene metode wat
gevolg word, is om die gewenste patroon of met 'n knipmes of 'n merktang
uit te knip. Waar, soos in die geval van stoetskape, informasie in groter
besonderhede nodig is, word addisionele merke, soos oorplaatjies of tatoe-
eermerke gebruik. Hierdie merke kan nie maklik op 'n afstand onderskei
word nie, en hulle word dus net vir genoemde doel gebruik. Permanente
merke wat nie so bale gebruik word nie is tatoeöermerke onder die blad
of in die lies en op die gesig. Enigeen van die genoemde merke kan vir
verskillende doeleindes gebruik word, maar die duidelike merke dien gewoon-
lik om eienaarskap, geslag en ouderdom aan te dui. In die geval van stoetskape
word gebruik gemaak van rammerke, en nie van tatoeeermerke en oor-
plaatjies nie, maar aangesien sulke merke nie op 'n afstand hoef onderskei
te word nie, moet hulle op die gedeeltes van die ore gesit word wat die
naaste aan die kop is. Aan die ander kant moet merke wat ouderdom,
geslag en eienaarskap aandui op die mees in die ooglopende deel van die
ore gemaak word omdat dit uiters wenslik is dat hulle op 'n afstand onderskei
sal word. As hulle op sulke plekke gesit word, kan hulle gesien word selfs
al is die wol van die skape lank, en baie tyd, arbeid en onnodige hantering
sal daardeur bespaar word.

Oormerke wat eienaarskap, geslag en ouderdom aantoon.

'n Algemene merkstelser wat op Australiese skaapplase gevolg word,
is om die eienaarsmerk aan verskillende ore te maak om geslag aan te dui.
Hierdie merk dien dus 'n tweeledige doel, naamlik om eienaarskap en
geslag te onderskei. Die stelsel het ongetwyfeld sy voordele, deurdat
een oor in elke geval uitsluitlik vir ouderdomsmerke gebruik kan word.
In hierdie land waar die plase egter aansienlik kleiner en die getal eienaars-
merke dus groter is, kan die stelsel lei tot geskille oor eienaarskap. As
een oor uitsluitlik vir die eiendomsmerk gehou word, is dit moeiliker om
'n stelsel van ouderdomsmerke op te stel wat net so opvallend sal wees.
Die moeilikheid kan egter uit die weg geruim word as 'n gesigmerk gebruik
word om die geslag aan te dui. Al die hamels kan byvoorbeeld 'n merk
op die neus kry, terwyl die ooie gladnie gemerk word nie. Ouderdoms-
merke word nie baie in Suid-Afrika gebruik nie omdat die boere dit gewoon-
lik volgens die tande van die skape vasstel. Aangesien die ondersoek van
tande egter 'n stadige proses is en die metode nie altyd betroubaar is nie,
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kan ouderdomsmerke voordelig aangewend word. As ouderdomsmerke
gebruik word, is dit alleen nodig om die skape in die bek te kyk wanneer
hulle afsonderlik vir uitsoekdoeleindes gehanteer word, en die stelsel is
veral nuttig wanneer skape van verskillende ouderdom op dieselfde tyd
gedoseer word.

Ook kan herfslammers onderskei word van voorjaarlammers van die-
selfde jaar, deur 'n merktang met 'n ander merk te gebruik. So 'n stelsel
is 'n groot hulp wanneer skape uitgesoek word by die uitvang van jong
ooie wat vir die eerste keer by die ramme gebring word.

Die merke op die twee ore dien om geslag en eienaarskap onderskeidelik aan te dui.

Bogenoemde stelsel maak voorsiening vir 'n kringloop van sewe jaar,
wat heeltemal lank genoeg is vir gewone aanteelkuddes. Behalwe in die
geval van stoetskape sal diere net in uitsonderlike gevalle na hierdie ouder-
dom aangehou word. Die verbeterde toestande waaronder stoetskape
gehou word, verleng hul lewe, maar die boer hoef nie te verwag dat by
moeilikheid sal ondervind by die bepaling van ouderdom nie, want soos
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tevore aangedui, word addisionele onderskeidingsmerke gewoonlik verskaf
Bowedien sal ouderdomsmerke onder gewone omstandighede nie ooreen
slaan nie, en selfs al gebeur dit nou en dan, sal ander onderskeidende eien-
skappe as 'n leidraad dien. Byvoorbeeld, 'n lam wat in 1941 gemerk word
met dieselfde merk as wat gebruik is op skape wat in 1934 aangekom het,
kan maklik onderskei word van 'n dier wat sewe jaar ouer is as hy.

Brandmerk op die Gesig.

Skape word nie bale algemeen in die gesig gebrandmerk nie, maar die
stelsel kan in die geval van skape met oop gesigte gebruik word om of die
eienaarskap Of die geslag aan te toon. Die merke kan op die brug van
die neus of op die wange gemaak word en kan in die drukgang raakgesien
word.

Fig, 1,—Brandmerke. Skaal : f" x 1",

Fig, 2,—Wang-brandmerk, 	 Fig, 3,—Neus-brandmerk,

Om	 brandmerk op die gesig aan te bring, neem meer tyd en arbeid
in beslag as enige ander vorm van merk, omdat twee mans die lam moet
vashou terwyl daar ook nog tyd verspil word met die verandering van die
brandysters, ens. Ondanks hierdie nadele dien hulle egter 'n nuttige doel
en as hulle gebruik word slegs om geslag aan te dui, is dit nodig om net
omtrent helfte van die trop te behandel.

Lammers kan ook op die gesig gebrandmerk word, maar groter sukses
sal daarmee behaal word as mens wag totdat die skape ongeveer 'n jaar oud
is. Die merke moet eenvoudig en nie langer of breer as 'n duim weer nie.
Geskikte brandysters kan van sink, -k duim dik, met geskikte handvatsels,
gemaak word. (Sien Fig. 1). 'n Groot aantal identifikasiemerke kan gemaak
word deur hierdie merke in verskillende posisies te plaas.
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Hierdie stelsel word ongelukkig algemeen op die meeste Suid-Afrikaanse
plase toegepas. Die gewoonte is van geslag tot geslag oorgeneem, en sal

B rand mer k blykbaar voortbestaan ondanks die nadele wat uit die oogpunt

op die Wol. van die fabrikant daaraan verbonde is. As 'n geskikte merk-
vloeistof gevind word wat vir twaalf maande leesbaar sal bly

en heeltemal uitwas op die gewone manier, kan hierdie metode voordelig
gebruik word om beide die eienaar en geslag aan te toon ; byvoorbeeld,
hamels kan op een sy gebrand word en ooie op die ander.

Naas speentyd is die tyd wanneer die lam aan die ore gemerk, gekastreer
en die stert afgesny word waarskynlik die belangrikste in sy lewe. Onge-

Merk van lukkig is dit noodsaaklik, en selfs onder die mees ideale toe-

Lammers.	 stande veroorsaak die ernstigheid van die operasie 'n tydelike
terugslag in die vordering wat die lam maak. Nogtans maak

doeltreffende behandeling die operasie nie so pynlik nie, en ook aansienlik
minder gevaarlik. Dit sluit in wanneer, waar en hoe die merk moet geskied
en verseker dat alle operasies so doeltreffend en vinnig moontlik gedoen
word, sodat die lammers vir die kortste moontlike tyd weg van hul moeders
gehou word.

Voordele van Kastrering en Afsny van Sterte.—Die voordele verbonde aan
kastrering is :-

(1) Die vleis van gekastreerde diere is sagter as die van uitgegroeide
ramme omdat daar minder spierontwikkeling plaasvind.

(2) Die slegte smaak aanwesig in die vleis van uitgegroeide ramme
word nie in die vleis van hamels aangetref nie.

(3) Die gekastreerde dier kan makliker behandel word en ontwikkel
nie horings nie, of net baie kleintjies, sodat daar taamlik min
kanse bestaan dat die hamels mekaar aan die kop kan seermaak.

(4) Gekastreerde diere is rustiger en word swaarder

(5) Indien moontlik kan albei geslagte saamloop sonder die gewone
resultate.

Dis uiters noodsaaklik om die stert of te sny omrede die mis wat daar
onder klont, veral wanneer die skape op jong gras wei. Hierdie toestand
is gunstig vir die ontwikkeling van die skaapbrommer. Bowedien, lyk
skape waarvan die sterte afgesny is meer vierkantig of vasgebou, en dit is
waarvan slagters so baie hou. Die lampersentasies wat verkry word is
ook groter as die ooie se sterte afgesny is.

(Meer informasie oor hierdie onderwerp verskyn in die uitgawes vir
Maart en April 1934 van Boerdery in Suid-Afrika).

(P. D. Rose Lektor in Skape en Wol, Grootfonteinse Landbouskool.	 Artikel op-
gestel in samewerking met mnr. G. R. T. Parker, Instrukteur in Skape en Wol, Weston-
Land bouvakskool, Mooirivier, Natal.)

Skaapkrale.
Goeie krale is 'n ekonomiese noodsaaklikheid op elke skaapplaas, want

hulle skakel onnodige rondjaery met sy nadelige gevolge uit, en verge-
maklik oor die algemeen die werk in verband met uitgooi, uitkeer,
doseer, mikskeer, ens. Geen moderne skaapboer kan dit waag om
sonder sulke krale klaar te kom nie.
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As 'n mens 'n kraal wit maak, is daar 'n groot verskeidenheid van planne
om van te kies, en daar meeste van hulle of gewysig Of vergroot kan word

na gelang van omstandighede, behoort daar geen moeilikheid
Planne vir	 te wees om 'n geskikte kraal te bou nie.
Krale.

Bygaande plan toon 'n kraal aan wat so gewysig kan word,
b.v. as dit nie nodig is om vir dip en die voetbad voorsiening te maak nie,
moet die loshek Y so gemaak word dat dit as 'n hek op punt D kan swaai,
en die heining wat tangs W.N.D. loop en die onderste heining van kraal

re; - tine„

Plan van uitkeer-, dip-, doseer- en klasseerkrale.

A en B is 2 vt. soliede sluishekke wat alleen gebruik word wanneer geklasseer word.
S. Gang, soliede struktuur, 20-dm. ingang, 18-dm. uitgang, 3 vt. 4 dm. hoog.
T en R is gange 8 jaarts lank, 3 vt. 4 dm. hoog, gebou van hout, solied of met relings.
O. Skeidingsgang 18 dm. wyd, met relings, waarin 'n persoon die medisyne ingee,
1, 2, 3, 4. Ingooihekke, oop relings. Sien figure verder aan.
Y. Soliede hek in posisie vir doseer, inkraal en klasseer. Wanneer gedip word, sit teen

E—voetbad teen F.
Z. Smal hek om vrye beweging toe te laat met werksaamhede soos inkraling, ens.
M verleng word om te ontmoet op 'n punt gemerk L op die plan. As 'n
groter kraal nodig is, kan die verlenging geskied soos deur die stippellyne
aangetoon. As laasgenoemde plan aangeneem word, moet 'n 8-voet hek
op die punt N gehang word, terwyl die loshek Y 'n vaste hek kan gemaak
word.

In beide gevalle moet 'n skeidingsheining, wat dieselfde is as die heining
bokant A, onderkant B gemaak word. Hierdie heinings maak vier krale
bereikbaar vir klassering deur die openinge A en B ; gedurende die klassering
moet gange T en R as vangkrale gebruik word—'n aansienlike besparing van
arbeid. Die kontrolehokke wat ook deur stippeilyne aangetoon word, kan,
indien nodig, gemaak word. Hulle dien as 'n tydelike opsluitplek waar foute
wat in die uitkeer gemaak is, kan reggemaak word voor die skape by die
groot trop in die groter krale aansluit. Hulle help om die werk deeglik
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te doen, maar is nie absoluut nodig wanneer klein kuddes gehanteer word
nie. As groot kuddes gehanteer moet word, kan die krale H, K en M links
verleng word en die lengte van gange T en R verdubbel word.

Opmerking.—As hierdie verdubbeling gemaak word, moet die bestaande
ingooihekke sons by 1 en 2, as tussen-stopplekke dien om verdrukking en
gevolglik vertrapping te voorkom. Troppe van 1,000 tot 2,000 kan maklik
gehanteer word in die bestaande krale, maar as die lengte van gange T en R
verdubbel word, wat miskien 'n onnodige uitgawe is, sal die werk baie gouer
kan verrig word.

As 'n plan vir 'n goeie kraal opgestel word, vermy sover moontlik
skerp hoeke, en wanneer mens in die kraal werk, onthou dat die skape makliker
vorentoe sal gaan as 'n klein klompie net voor hulle gelaat word.

Keuse van die Plek.—As die plan gekies is, is die volgende belangrikste
faktor wat in aanmerking geneem moet word die plek waar die kraal moet
kom, en, indien moontlik, moet dit aan die volgende vereistes voldoen  :-

(1) Harde klipperige formasie is verkieslik bo 'n sagte kleiagtige of
sanderige plek, want laasgenoemde word you stowwerig as dit baie gebruik
word, en dis ontmoontlik om dit in nat weer te gebruik.

(2) Grond met 'n natuurlike skuins ligging, net genoeg om goeie dreine-
ring te gee, is wenslik. Die krale moet op so'n manier op hierdie grond
uitgele word dat die vee opdraend loop, want dan word hulle makliker
aangejaag ; die rede is dat die gesig beter is van die laer na die hoergelee
grond, as omgekeerd.
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(3) 'n Voorraad water in die onmiddellike nabyheid is noodsaaklik
as die dipbak in die uitvangkrale gemaak is. Bowendien is dit voordelig
as die krale natgemaak kan word om stof te voorkom, en borne, waar moontlik,
vir sierdoeleindes en skaduwee aangeplant kan word.

Materiaal Benodig.—Goeie krale kan gemaak word van jakkalsdraad,
maar die draad moet deur minstens vyf gladde d rade versterk word om te
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voorkom dat dit slap hang en bak staan. Die pale in krale H, K en M moenie
meer as twee tree vanmekaar wees nie.

Latheinings word aanbeveel vir die aandrukkrale, maar as dit nood-
saaklik is om draad te gebruik, moet die pale nie meer as vier voet vanmekaar
wees nie.

Draad word nie aanbeveel vir die maak van die gange T en R nie, wat
as vangkrale en doseergange dien. Hout word aanbeveel, maar sinkplate
kan vir die doel gebruik word.

Die twee gange langsmekaar vergemaklik die werk oor die algemeen,
want terwyl werksaamhede in een gang aangaan, word die ander een volge-
maak, en omgekeerd ; die een dien altoos as 'n lokhok.

Fig. 3.—„ Ingoolhek " wanneer dit toe is.
Gesluit tussen vier pale.

Die tregtervormige kante wat van gange T en R na gang S loop, moet
van soliede materiaal gemaak word, asook gang S. Die uitvanghek aan die
end van gang S moet oop relings he sodat die skape daardeur kan sien, want
dan hardloop hulle beter. Deur die skape gedurig oor die grond in die gange
te jaag, word die grond uitgetrap, en as dit gebeur, moet die vloer met plat
klippe uitgestraat word. 'n Harde vloer wat gevee kan word, is voordelig ;
dit vergemaklik ook die werk onmiddellik na nat weer.

In die plan van die kombinasiekraal, word dit aanbeveel om van die
algemene praktyk of te wyk. Gewoonlik word doseergange van 2+ tot 3

voet wyd gemaak, maar hierdie soort gang het baie nadele.
Afmetings	 Dis baie moeilik om 'n nou gang te vul, en dit beteken 'n
van

verlies van tyd, en boonop kan een man wat in 'n 3-voetDoseergang.
gang werk nie keer dat skape verbyspring nie, terwyl twee

man in mekaar se pad sal wees. Ondervinding met die nuwe kraal by die
Grootfonteinse Landbouskool wat deur die skrywer ontwerp is, het getoon
dat 'n 4-voet gang oneindig beter is. Deur die ekstra wydte van die gang
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word die skape aangemoedig om in te druk liewer as om een vir een in
te gaan soos hulk in die nou gang doen. Die volmaak van die gang, wat
die meeste verlies van tyd veroorsaak, word vergemaklik en boonop as twee
man langsmekaar werk, staan hulle die gang heeltemal vol. Terwyl die werk
in gang T voortgesit word, word gang R volgemaak, en omgekeerd, die een
dien altoos as lokhok. Soos reeds daarop gewys, kan die werk baie vinniger
gedoen word as twee gange T en R, in die lengte langsmekaar le. Nog
'n ander verbetering kan aangebring word deur 'n gang 18 duim wyd tussen
die twee gange te maak sodat die man wat die dosis ingee, vry kan beweeg,
en in altwee gange kan werk sonder om beurtelings na die buitekant van
elkeen te gaan. Klein kassies, wat kan sluit, kan ook in hierdie plek geplaas
word vir die medisyne, skaapsker, hoefskere, oorknippe, sif, ens.

As dit verlang word om 'n doseergang afsonderlik te maak, kan die
suggesties onder die opskrif „ Krale in Buitekampe ", Fig. 5, gevolg word ;
in die geval moet die lengte van die doseergang verdubbel word en 'n ingooi-
hek halfpad geplaas word om verdrukking en vertrapping te voorkom.

Fig. 4.—„ Ingooihek " wanneer dit oop is.

Indien moontlik, moet groot hekke gebruik word, want hoewel duurder,
word die werk in die krale daardeur baie vergennaklik. Die ontvanghekke

moenie kleiner as 8 voet wees nie, by voorkeur groter, en
Hekke.

moet 'n vleuelheining he, soos in die plan aangedui.

Vleuelheinings is absoluut nodig om te voorkom dat skape verbyspring,
iets wat hulle gewoonlik probeer doen. Selfs die makste skaap sal aarsel om
deur 'n klein hekkie te gaan, terwyl die wildste skaap sonder aarsel deur 'n
groot hek sal gaan. Die voordele hiervan is duidelik. Eenrigtinghekke
moet so gehang word dat hulle gelyk teen die heining oopgaan, maar, waar
moontlik, is dit raadsaam om swaaihekke te he wat na albei kante kan oopgaan.

Die Ingooihek.—Hierdie soort hek, soos in Fige. 3 en 4 geillustreer, het
bale meer voordele as die gewone swaaihek. Dit kan alleen vir 'n beperkte
aantal doeleindes gebruik word, dog is die beste soort hek waar daar,min
ruimte is. Wanneer hulle oop is, hoef hulle nie vasgemaak te word om te
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voorkom dat hulle op '11 ongelee tyd sal toegaan nie, en daar is niks wat in
die pad is wanneer dit gehanteer word. Boonop kan die gange tot hul
maksimum kapasiteit gevul word, want die hekke hoef nie na die kant van
die skape oopgemaak te word nie.

Die Maak van die Hek.—Die hek moet van harde hout gemaak word'
want terwyl sterkte 'n noodsaaklikheid is, is dit noodsaaklik dat die hek
lig moet wees.

Fig 3 toon die hek wanneer dit toe is tussen 4 pale, wat, behalwe dat dit
die hek ontvang, ook die kante van die gang vashou. Fig 4 toon die hek
wanneer dit oop is. Die bout (soos in die figuur getoon) wat dwarsdeur albei
pale en een onderste hoek van die hek gaan, hou dit oop en vorm die as waar-
op die hek oorgeswaai word. Ongelukkig is dit nie prakties om die hek
oor openinge groter as 4 voet te hang nie.

Soos in die geval van alle werksaamhede waar skape afsonderlik gehanteer
moet word, is die grootste moeilikheid om altoos 'n voldoende voorraad skape

Reelings vir 
yb derhand te he. Die driehek-aandrukkraal is deur die skrywer

Dip. ontwerp om hierdie moeilikheid te voorkom, en uit onder-
vinding aan die Grootfonteinse Landbouskool blyk dit dat daar

baie voordele aan verbonde is. Dit bespaar arbeid en tyd, en al word die
werksaamhede bale vinniger verrig, word onnodige hantering en gevolglike
lyding tot 'n minimum verminder.

Die aandrukkrale in die plan van die gekombineerde kraal- en aan-
loopgang in Fig. 1, verseker dat 'n gereelde voorraad skape altoos beskikbaar
is. Skape in beperkte ruimtes is natuurlik altoos beter onder beheer, en
daar die hekke een agter die ander is, word die skape maklik aangedruk.
Hierdie beweging wat gewoonlik die oorsaak is van baie verlies van tyd
word verder vergemaklik, want die diere in die vanghok word maklik deur
die hek gesien en lok die skape aan wat agter is.

In die werking van die aandrukkraal, soos die hekke in Fig. 1 staan,
word dit veronderstel dat die vangkraal vol skape is, terwyl hek No. 3

teruggeswaai is om meer skape van die aanloopgang na die
H oe Aan-	 sirkelvormige aandrukkraal te laat gaan ten einde die skape
drukkr
Werkaal. agter hek No. 2 in die vangkraal te bereik. Hek No. 3 word

dan agter hulle toegemaak en namate die getal skape in
die vangkraal verminder, word hek No. 2 vorentoe geskuif en die skape
langsamerhand na die opening naby die dip gedruk, waar hulle gevang
word. Soos die plan aantoon, is daar gate in die aandrukkraal sodat die
hekke op enige gerieflik plek kan toegemaak word. As die laaste skaap
gevang is, word hek No. 2 na die posisie van hek No. 1 geskuif, terwyl hek
No. 2 'n nuwe trop skape vorentoe druk en d us 'n deel uitmaak van die nuwe
vangkraal. Hek No. 1 word nou gebruik om die werk te verrig wat oor-
spronklik deur hek No. 3 gedoen is, en so gaan die werk aan. Die werk
moet aan een man toevertrou word.

Met die fasiliteite, soos beskrywe, is net heifte van die werksmense nodig
wat gewoonlik gebruik word—minder energie word verbruik en hantering
word tot 'n minimum verminder.

Maak van die Aandrukkraal.—Waar reelings getref moet word om die
skape afsonderlik te dip, sal Fig. 1 al die besonderhede verskaf met betrek-
king tot die maak van die aandrukkraal, en die aanle van die aanloopkrale,
terwyl Fig. 2 aanwys watter soort hek nodig is en hoe dit aan die middelste
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BESTAANDE KAMP D.

4-vt. Uitkeerhek gemaak in bestaande heining.
Dit moot so gemaak word dat dit heelternal
in B kan oopgaan sodat die skape wat in
Kamp B uitgekeer is weer terug in Kamp C
kan gejaag word.

Vleuelheining om uitkeer van D na E te v\er-
gema.kl‘k. X.

Gang 8-vt. lank, 3-1- vt. hoog, 18-vt wyd —>

Doseergang, 8-jts. lank, 3+-vt hoog, 4-vt.

N.B.—By die uitkeer van die skape word
die skape in Kamp D verwyder sodat
D tydelik as 'n kraal dien.

4. Toetshok vir lammers waarvan

sterte afgesny is.

Posisies vir :-

A. Persoon wat sny en sterte

afsny.

B. Persoon wat ore merk en

gesig skoonskeer.

C. Persoon en sy assistent wat

brandmerke op gesig sit.

heining.

	 Nuwe heining.

Ontvang-kraal
Ivan enige grootte
gemaak word al
na die grootte
van die kuddes
waarmee gewerk
moet word.

Hierdie kraal kan enige UITJAAG-HEK.
grootte gemaak word
deur die nuwe 'n grocer
hock met die bestaande
heining to last maak.

5 BESTAANDE KAMP E.   

HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Imaag-hek.

N B—Die krale 3 en 4 kan net bygevoeg word
om gebruik te word wanneer lawmen
gemerk en hul sterte afgesny word.

Fig. 5.—Krale in buitekampe.
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paal moet gehang word. Die vloer van die sirkel waarin die hekke werk,
kan met ronde klippe uitgestraat word, maar 'n gladde konkreetoppervlakte
is nodig, want dit verhoed dat skape kan vastrap ; die vorentoe-stoot
deur middel van die hekke word derhalwe baie vergemaklik. Hierdie
aanstootwerk kan nog verder vergemaklik word as elke hek voorsien word
van 'n 2 dm. by 3 dm. horisontale balk 6 dm. van onder af en wat die-
selfde afstand van die hek af uitsteek. Hierdie balk keer dat die skape se
bene nie onder die hek vasknyp wanneer hulle vorentoe gestoot word nie-
die balk werk net soos die baanveer aan 'n lokomotief.

Die sirkel waarin die hekke werk, kan van ysterpale en gladde draad
gemaak word, maar hout of stene word verkies. As ysterpale en draad
gebruik word, moet die pale nie meer as 14 duim vanmekaar wees nie met die
draad as volg gespan : begin 8 duim bokant die grond en span 8 gladde drade
4 duim vanmekaar met nog twee drade bokant hulle, 6 duim vanmekaar.

Opmerking.—As die gange T en R so gemaak word dat hulle opdraend
loop, soos die instruksies aangee, kan die afloopwater van die dip wegloop
sonder dat dit in die krale te lande kom.

Reelings vir die Voetbad.—As die voetbad nodig is, moet dit volgens die
plan in die kombinasiekraal gebou word.

Die ronde tenk kan dan as die mengtenk gebruik word waaruit die
voorraad van die voetbaddip op die regte hoogte gehou word. 'n Klein
handpompie sal uitstekend vir die doel wees.

Heinings in die Kraal.—Alle heinings moet minstens 4 voet hoog wees,
behalwe die van die gange wat 3 vt. 4 dm. hoog moet wees. Hierdie ver-
mindering in die hoogte van die gange is nodig om die persone wat met
die skape werk in staat te stel om die skape oor die heining te hanteer.

Krale in Buitekampe.—Ten slotte word die aandag gevestig op die raad-
saamheid (feitlik die dringende noodsaaklikheid) om eenvoudige uitvang-
en doseerkrale in verskeie kampe te maak om die onnodige aanjaag van
kuddes oor groot afstande na die krale by die huis te vermy.

Werksaamhede, soos doseer, uitvang, ondersoek vir brommers en mik-
skeer, is noodsaaklik. Onder die omstandighede sal buitekrale op 'n gerieflike
plek bale nuttig wees. Die skape ly nie onnodig nie ; minder stof sal in
die wol kom as wanneer hulle oor lang afstande huis-toe gebring word ;
die veld sal nie uitgetrap word nie, en grondverspoeling, die grootste vyand
van Suid-Afrika, sal aansienlik gestuit word.

Meeste plase, waar moderne metodes toegepas word, is vandag in
reekse kampe verdeel, en dikwels is daar een drinkplek vir twee of meer
kampe.

Bestudeer u kampe, besluit self waar die gerieflikste plekke sal wees om
gange te maak, en die voorgaande suggesties sal behulpsaam wees. Krale
soos voorgestel, sal die opbringskoste in 'n paar maande vergoed.

Goeie krale is 'n vereiste waar met skape geboer word.

P. D. R ose, Lektor in Skape en Wol, Landbouskool, Grootfontein, Middelburg, K.P.
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'n Ronde Dipbak vir Skape.
Die dipbakwat hier beskryf word, kan van konkreet, klip of stene gebou

word. As konkreet gebruik word, moet mens 'n stel vorms he, maar
hulle is moeilik om te maak, en om die rede sal dit vir iemand wat so'n
dipbak wil bou, miskien die beste wees om stene of klip te gebruik. Gewone,
goedgebrande, boustene kan gebruik word. Die dipbak in die illustra-
sies is van stene, met die vloer en uitgang gestraat met ronde klippe.

Plant twee kort pale, soos in Fig. 3, elk omtrent ses voet vanwaar die
middel van die dipbak sal wees. Hierdie pale staan omtrent 2 voet bo die

Aanvangs-
grond. Spyker bo-oor hierdie pale 'n vloer- of ander plank

werk. van 3 duim by 41 duim, en boor deur die middel van hierdie
dwarsplank 'n i-duim gat. Van die middel van hierdie gat

af word 'n loodlyn na die grond laat sak, slaan dan 'n kort pen in op die

STEP
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ib. 	
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ni - 

—FIG.. I PLAN 

plek waar die lood die grond raak. Bind 'n stuk lyn lossies aan die pen
vas en meet 'n distansie van 31 voet langs die lyn af waar 'n spyker vasgemaak
moet word. Met hierdie spyker, en met die lyn styf gehou, word 'n sirkel
om die pen as middelpunt getrek. Hierdie sirkel vorm die buitelyn vir
die uitgrawing van die dipbak. Gebruik nou weer die pen en meet 'n
distansie van 10 voet af in die rigting wat die uitgang sal neem, en trek 'n
reguitlyn van die pen af na die punt wat die middel van die bokant van die
uitgang sal vorm. Hierdie lyn sal die middellyn van die uitgang wees. Trek
twee ander lyne, elk 13 duim van die middellyn af en ewewydig daarmee,
dan nog twee lyne elk 17 duim van die middellyn af en ook ewewydig daar-
mee.
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Grawe die grond binne die sirkel uit tot op 'n diepte van 21 duim, en
hou die kante van die put vertikaal. Grawe dan verder uit tot op 'n diepte
Uitgrawing. van 5 voet, maar verminder die deursny van die put geleidelik

totdat dit op die diepte van 5 voet, nie meer as 5 voet is
nie. Om uit to vind of die uitgrawing reg gedoen is, kan 'n loodlyn vanaf
die gat in die dwarshout bo-oor laat sak word tot onder op die boom van die
put en 'n pen ingeslaan word op die plek waar die lood die grond raak.
Met hierdie pen as middelpunt en 'n stuk lyn en spyker kan, soos vantevore,
die verlangde deursny op die boom van die put bepaal word. Nou kan die
kante van die put ook skuins afgewerk word vanwaar dit begin nouer word
na vorentoe.

— Fi&. 4.-

Vir die uitgang, moet die grond tussen die eerste twee ewewydige
lyne uitgehaal word. Begin by die bopunt van die uitgang en grawe al

Die uitgang. 
dieper sodat die val onder 12 duim bokant die vloer van die
put inkom. Werk dan die kante skuins of op na die twee

buitekantste ewewydige lyne toe, sodat die top van die uitgang by die dip-
bak-kant fangs die buitekant-lyne sal wees, maar onder sal dit langs die
kante van die sloot wees wat alreeds gegrawe is. Die vloer van die uit-
gang word geleidelik wyer totdat dit bo-aan inmekaar loop met die twee
buitenkantste lyne.

267



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Maak die vloer van die put taamlik gelyk en le 'n laag ronde klippe'
nie noodwendig groter as kokosneute nie. Hierdie klippe moet vas-
uitstraat van gestamp word met 'n ligte voorhamer. Straat ook die vloer
die Vloer. van die uitgang op dieselfde wyse.

Die swaaihout of rigplank, wat gebruik word om die regte helling van
die onderste gedeelte van die muur te verkry, word gewys in Fig. 3. Die

Die Swaai-
middelpaal is 'n stuk halfduims-pyp, 7 voet lank, of lank

hout. genoeg om van die vloer van die put tot bo by die dwars-
hout te reik. Die rigplank word gemaak van plafonpianke,

die een teen die pyp is 4 voet 6 duim lank. Die breedte van die rigplank
onder is 2 voet z duim en bo 3 voet duim. Bo-op bly dit so breed vir
15 duim langs die kant of en dan word dit geleidelik smaller totdat dit 2 voet

duim onder is. Die rigplank word aan die pyp vasgeheg met twee of meer
stukke hoepels.

Sit 'n groot waster oor die pen op die vloer van die put en skuif die
pyp deur die gat in die dwarshout bo-oor en sit dit onder op die pen. Dit
mag nodig wees om die gat effens te hol sodat die pyp nnaklik kan deur-
glip. Kyk dat die pyp absoluut regop staan ; dit kan so gemaak word deur
die pen onder effens te verskuif of die dwarshout bo-oor. As die pyp regop
staan, kan die rigplank daaraan vasgesit word.

Met die steenwerk kan nou begin word. Die vloer kan nou dadelik
met ronde klippe gestraat word, waarvoor 'n sementmengsel van 1 deel

sement op 3 dele sand gebruik word ; hierdie mengsel moet
Bou van goed in die openings tussen die klippe ingewerk word. Die
Dipbak en
Uitgang. muur van die dipbak is bedoel om alleen van 4+-duim steen-

werk te wees wat as dik genoeg gereken word. As verlang
word om 'n 9-duim muur te maak, moet toelating daarvoor gemaak word
by die afmerk van die uitgrawings. Dis absoluut nodig om die stene eers
deeglik in water te week alvorens hulle te le, anders sal hulle te veel vog uit
die pleister trek, met die gevolg dat hulle later lekkasie sal veroorsaak.
Die pleister wat in die steenwerk gebruik moet word, is 'n sementmengsel
bestaande uit 1 deel sement op 4 dele sand. Die sand moet absoluut skoon
wees.

Die funksie van die rigplank is om as gids te dien by die le van die stene.
Die stene word gele met hul kante na die buitekant van die rigplank toe

Le van 
maar nie vas daarteen nie. Omtrent 'n kwart duim ruimte

Stene. word toegelaat. Sodra die eerste steen van die laag geld
is, moet 'n potloodmerk op die rigplank regoor die bokant

van die steen gemaak word. Al die ander stene word dan met hul bopunte
na hierdie merk toe gele. As dit met elke laag stene gedoen word, sal die
lae gelyk gehou word sonder behulp van die waterpas wat moeilik is om te
gebruik op 'n ronde muur. Dit sal nodig wees om enige ruimte tussen die
buitekant van die steenwerk en die binnekant van die uitgrawing met grond
te vul en vas te stamp terwyl die werk aangaan, want dit sal onmoontlik
wees om dit behoorlik te doen as die dipbak eers klaar gebou is.

Die gate of openings tussen die ronde klippe waarmee die vloer bestraat
is, moet ook opgevul word met sementklei, en sodra die steenwerk van
die dipbak die uitgang bereik, moet die kante van die uitgang ook gebou
word. Dit is beter om dit op die manier te doen as om eers die dipbak
te bou en dan die uitgang. Laat die wydte van bodem van die uitgang by
die dipbak 15 duim wees, of se 16 duim, om toe te laat vir pleister
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aan elke kant sodat dit 15 duim in geheel sal wees as dit klaar is, hoewel
'n z duim meer of minder geen verskil sal maak nie.

Die steenwerk word opgebou tot omtrent 3 duim van bo-af met 'n
breedte van 41 duim, maar hiervandaan moet dit 9 duim breed wees. Dit

sal selfs goed wees om met die 9-duim steenwerk te begin
Afmetings	 op 6 duim van bo-af. Wanneer die steenwerk 3 duim van
vir Steen-
werk.	 bo-af is, word die volgende laag so gebou dat dit effens na

binnekant-toe oorhang, se 12 duim, en die volgende laag dat
dit nog verder oorhang, se ook 1 Z duim. Die volgende laag word dan weer
1+ duim teruggebring soos aangetoon in Figure 2 en 3. Die doel hiervan
is om die top van die dipbak af te rond sodat die skape nie kan seerkry as
hulle ingesit word nie, en ook om die dipstof nie te veel te laat uitspat nie.

Die kante van die uitgang word ook 9 duim dik gemaak van omtrent
6 duim van bo-af, en net so hoog gebou as die top van die dipbak. Van 'n
punt omtrent 4 voet 6 duim, of 5 voet van die middel van die dipbak af,
word die kante van die uitgang geleidelik hoer gebou, soos aangetoon in
Fig. 2, om twee klein steenmuurtjies van 2 voet of hoer te vorm wat tot
in die afdruiphokke aanloop.

Die driehek-stelsel in gebruik by die Grootfonteinse Landbouskool. (Sien ook
vorige artikel.)

Die hek vir die uitgang word gewys in Fig. 2. In Fig. 1 word die posisie
van die hek gewys en net twee hekysters. Hierdie ysters is stukke waband

Die Uit-
waarin gate geboor is vir die boonste paal van die hek om

ganghek. in te swaai. Die ysters moet vasgesit word in konkreet ;
hiervoor word 'n opening in die steenwerk gelaat wat later

met konkreet gevul moet word. Naby die top van die uitgang, aan die dip-
bak se kant moet 'n keerstang of stuitstuk ingebou word om te voorkom
dat die hek in die dipbak swaai. Hierdie keerstang is eenvoudig 'n stuk
ronde of plat yster wat nie dikker as 'n half-duim behoef te wees nie.

Fig. 4 wys die hek. Dit word gemaak van sterk sinkplaat met 'n klomp
gate in die onderste gedeelte geboor, en word vasgesit aan 'n ysterraam.
Bo-aan het dit 'n handvatsel of hefboom met 'n gewig wat bedoel is om die
hek teen die keerstang te hou as die skape in die dip is. Die hek sal bolangs
1 voet 10 duim breed wees en onder 1 voet 6 duim, en 2 voet lank.

Die uitgangshek moet gelyk wees met die binnekant van die dipbak
anders sal die skape geneig wees om mekaar vas te druk met die uitkom.
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By die bou van die dipbak moet hierdie punt in die oog gehou word en die
hek gelyk gemaak word met die binnekant van die dipbak.

Die steenwerk aan die bokant van die dipbak moet omtrent 2 voet
uitgebou word om 'n soort rand te vorm, en behalwe dit moet die grond

Voltooiing 
rondom ook sover moontlik met ronde klippe uitgele word.

van Dipbak. Die hele dipbak, uitgang en steenwerk moet dan oorgepleister
word. Die pleister binnekant die dipbak, of sover soos die

dipstof sal reik, moet sementpleister van 1 sement op 3 sand wees. Buite-
kant kan die steenmuur afgepleister word met 1 sement op 5 sand. Op
geen plek moet die steenwerk aan die weer blootgestel wees nie, want dit
kan mettertyd veroorsaak dat die stene breek, veral as gevolg van reens
en ryp.

Bo-aan die uitgang sal daar waarskynlik die twee hekke wees wat toe-
gang gee tot die afdruiphokke. Hierdie hokke kan van enige grootte wees,

Afdruip-
maar in ieder geval moet die vloer van die hokke gestraat

hokke. word met plat of ronde klippe en dit moet skuins afloop na
die dipbak toe. Langs die kant naasaan die dipbak moet die

vloer 'n sloot he, half-rond of reghoekig in deursny, nie meer as 3 duim diep
en nie meer as 6 duim wyd nie. Hierdie sloot loop in 'n putjie wat buite-
kant die afdruiphok gemaak is, naby die dipbak. Die put is van stene,
12 duim vierkant en 18 duim diep. Die inloop na die put moet beskerm word
met ogiesdraad om te voorkom dat daar vuilgoed in loop. Die uitloop van
die put is naby die top en is 'n 2-duim pyp wat teruglei na die dipbak.

Die pyp hoef nie bale laag in die dipbak in te loop nie, net onder die
afgeronde top sal doen ; en die pyp moet ingesit word terwyl die dipbak
gebou word en nie as dit klaar is nie.

Vloere van ronde klippe word aanbeveel vir die dipbak en uitgang
omdat dit goedkoper is as sementvloere. Die bodem van die dipbak kan

Voordele van 
ook gemaak word van stene wat oorgepleister is met sement.

Klipvoere. As stene gebruik word vir die vloer van die uitgang en dit
word oorgepleister, sal dit nodig wees om lang ysters in te

sit om trapplek vir skape te gee as hulle by die uitgang opklim want dis te
verstaan dat hulle bale sal gly as die vloer heeltemal glad is.

Hierdie moeilikheid val weg as ronde klippe gebruik word. Dit sal nie
nodig wees om die klippe met sement oor te pleister nie solang die skrefies
tussen die klippe maar net goed opgevul word. Die klippe moet heeltemal
skoon wees voor die sement ingewerk word, en om die rede is dit raadsaam
om water oor die klippe te gooi om enige vuilnis te verwyder. As die water
heelLemal weggedroe het, word die sementmengsel, taamlik slap aangemaak,
oorgegooi en ingewerk in die skrefies tussen die klippe met 'n troffel of 'n
bondel drade of stokkies, vasgebind in die vorm van klein besempie.
So'n vloer word later heeltemal waterdig en dis bale goedkoper as 'n kon-
kreetvloer, veral as die klip vir die konkreet met die hand gebreek moet
word.

Die materiaal benodig vir die bou van die dipbak, soos hierbo beskrywe,
is : Stene, 1,000 ; sement, l4 sakkies ; ronde klippe, 1 vrag ; sand, 1 vrag.

Materiaal Die boukoste sal afhang van die plaaslike pryse van materiaal
Benodig. en arbeid, maar behoort nie duurder as £12 uit te kom nie.

(E. J. van Meerten, Ingenieur, Land bouskool, Potchefstroom.)
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'n Skaapskeerhuis.
As 'n boer van plan is om 'n skaapskeerhuis te bou (wat 'n vereiste

is vir goeie werk) is daar 'n groot verskeidenheid van ontwerpe waaruit
'n geskikte keuse gemaak kan word. Meeste van die ontwerpe kan
mens egter so verander dat dit aan elkeen se vereistes sal voldoen.
Die skeerhuis wat hieronder beskrywe word, was so ontwerp dat dit om
ekonomiese redes buite skeertyd vir ander doeleindes aangewend kon word.
As die boer die volgende besonderhede het, behoort by geen moeilikheid
te he om 'n skeerhuis na sy besondere smaak op te rig nie. Die binneste

SY- AANSIG

afskortings behoort (as die skeerhuis vir ander doeleindes nodig is) ver-
plaasbaar te wees, soos aangedui in die skets ; ook die sy-kante van die
wolbakke moet met skarniere aan die muur vas wees, sodat hulle daar
teenaan oopgeslaan kan word as hulle nie in gebruik is nie. (Sien skets.)

As die afskortings, wat die vangkraal uitmaak, uit ti-duimspype gemaak
is, moet kort stukke 2-duimspype loodreg in die vloer vasgesit word, sodat
die afskortings daarin geskuif kan word vir die opsit van die vangkraal. Die
buitenste krale (wat deur gestippelde lyne aangedui word) word slegs aan
die hand gegee ingeval sulke krale nog nie bestaan nie.

271



DEUROPENING

End van Vangkraal

....................

Tellt

tuk

1:36 Konkree fond'

/.• 8 Konkreet voe
6 Ronde klippe

HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Indien skuiling vir reen verlang word, kan die skeerhuis langer
gemaak word om enige vereiste aantal skape onder dak te bring, as mens
'n ruimte van 3 vierkante voet per skaap toelaat. Dit kan dan ook gebruik
word as bareplek vir geperste bale wanneer 'n ruimte van 14 vierkante
voet vir elke baal afgestaan moet word.

Dis wenslik om 'n paar dakvensters te he wat die lig oor die skeervloer
en afrandtafels sal gooi. As daar 'n skuins stuk grond met 'n gerieflike
ligging beskikbaar is, probeer dan om die skeerhuis, so goedkoop moontlik,
aan die een kant hoer te maak as aan die ander, sodat die bale makliker

b itik419

DWargat
ZW

DEURSNY A-B

END- AANSIG

opgelaai kan word, en ook dat daar onder die vloer van die skeerhuis bare-
plek sal wees vir waens en gereedskap of skuiling vir skape (lien skets),
maar dan moet die skeerhuis 'n plankvloer kry. As die plan egter nie is
om 'n verhoogde skeerhuis te bou nie, word 'n sementvloer aanbeveel,
waarvan die besonderhede hieronder aangegee word.

Die afmetings van die skeerhuis, wat in die bygaande skets geIllustreer
is, is 70 voet by 32 voet binnewerk. Die wydte is die minimum wat moontlik
is vir so'n skeerhuis. Die lengte van 70 voet sluit in 'n plek aan die end van
die skeerhuis vir die opberging van die wolbale, waarvoor 'n ruimte van
20 voet afgestaan is. Dit kan, indien nodig, nog langer gemaak word sonder
inbreuk te maak op die algemene ontwerp.

Die mure is 9 voet hoog, van die vloer tot die onderkant van die bind-
balke van die kappe. Die kappe is 10 voet hoog, gemeet van die onderkant
van die bindbalk tot die nok. Die kappe het hierdie hoogte omrede daar
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geen steun tussen die mure is waarop hulle kan rus nie, sodat daar 'n span-
wydte is van 32 voet.

Die fondamente wat in die planne gewys word, is van konkreet be-
staande uit 1 deel sement tot 4 dele sand en 6 dele gebreekte klip, en rus

Fondamente. 
op 'n voetstuk van 1 deel sement tot vier dele sand en 8
dele gebreekte klip. As die grond op die bouplek sag is,

sal dit wenslik wees om so'n voetstuk in to sit, maar as die grond hard is,

.4.m o
x z

..0oz
D
g

0

50>
ox
u? .e2.
c W

z moz

is dit nie nodig nie. Hoewel die fondament in konkreet aangetoon is, is
daar geen rede waarom dit nie van klip kan wees nie, wat Of met bloukalk
Of sementklei gemessel kan word, indien goeie klip verkrygbaar is.
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Die top van die fondament hoef nie veel hoer as die algemene grond-
vlak te wees nie.

Vir duursaamheid word 'n konkreetvloer aanbeveel. Gewoonlik
is so'n vloer duur, en daarom word die vloer in die plan aangegee, aan-

Vloer. 
beveel, omdat dit goedkoper is. Vir hierdie vloer word 'n
harde kors gele, bestaande uit bale growwe gruisklip of

gebreekte klip of los klippers wat oor die kaal grond uitgesprei en dan
vasgestamp word. As los klippers gebruik word, soos aangetoon, kan dit
effens groter wees as volstruiseiers. Hulle word digby mekaar gesit, en
die openings met droe sand opgevul. Om die sand goed onder die klippers
in te werk, word dit met water ingespoel totdat die oopplekke byna heel-
temal opgevul is. Bo-op hierdie laag word die konkreet 2 duim dik of,
op sy meeste, 3 duim dik gele. Die konkreet vir die vloer moet 1 deel
sement wees op 3 dele sand en 6 dele klein, gebreekte klip. Dis nie nood-
saaklik om die konkreet met draad te versterk nie, omdat hierdie soort
vloer nie so geneig is om te bars, as die gewone konkreetvloer nie. As
die plan egter is om die vloer te versterk, le dan die konkreet-laag net een
duim dik, en le daaroor 'n stuk jakkalsdraad. Hieroor word dan nog 'n
duim dik konkreet geld en glad gemaak.

Waar die vangkrale kom, moet voorsiening gemaak word vir afloop
van die urine. Die 12 voet by 20 voet vloer van die vangkrale moet skuins
afloop van die hoeke af (soos aangedui deur die pyltjies) in die rigting van
die deur, waar 'n geskikte vlak afloopvoortjie gemaak is om die urine weg
te lei. Die skuinste van die verste hoek van die vangkraal af na die middel
van die ingang hoef nie meer as twee duim te wees nie.

Die mure moet 14 duim dik wees, as hulle van steen is. Hierdie dikte
word aanbeveel omdat die skuur wyd is en omdat die dak geen steun tussen

Mure. 
die buitemure het nie.
Die stene word met bloukalklei gemessel, 1 deel kalk op

3 sand, of nie meer as 4 dele sand nie, of sementklei van 1 deel sement op
5, of nie meer as 6 dele sand nie. Die muur kan ook van klip gebou word
as goeie klip verkrygbaar is, in welke geval die klei ook van dieselfde pro-
porsies kan wees ; die mure kan dieselfde dikte he, of nie meer as 18 duim
nie.

Die mere kan binne en buite met kalk gepleister word. Dis nie juis
nodig om die binnekant te pleister nie, wat met kalk gewit kan word, maar
om die stene aan die buitekant te beskerm, behoort die mure gepleister
te wees.

Die skeerhuis het net twee deure, een aan elke kant. Die wydte van
die deur is 10 voet, en die hoogte 7 voet 6 duim. Skuifdeure is beter as

geskarnierde deure. Omdat daar nie genoeg ruimte aan
Deure en	 een van die kante van die uitgange sal wees vir die oopskuif
Vensters.

van 'n enkeldeur nie, moet dubbeldeure aangesit - word,
een wat na regs skuif en die ander na links. (Sien plan en end-aansig.)

By elke skeervloer moet twee groot vensters wees. Klaargemaakte
vensters, met 12 ruite (10 by 14 duim) dubbele skuiframe is verkrygbaar
van enige handelaar in boumateriaal. Die ander vensters wat gewys word
is kleiner, daar die, wat regoor die wolbakke kom, hoer geplaas is as die
vensters by die skeervloer. Hierdie kleiner vensters bestaan , uit 'enkele
rame met 8 ruite (10 by 12 duim) wat onderaan met skarniere sodat
hulle agtertoe kan oopval, of bo met skarniere vas is sodat hulleliörentoe'
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kan oopgaan. Die vensters aan die kant waar die wol gebere word, kan
groter wees, maar dan van dieselfde tipe. Om nog meer lig (wat noodsaaklik
is) op die skeervloer en oor die woltafels en -kaste te kry, word ligte in die
dak aangebring ; sulke vensters kan mens in verskillende groottes van
handelaars in boumateriaal kry. HuIle is eenvoudig vensters wat in sink-
plaat vasgesit is en word as gewone sinkplate gel& Weens die wydte van
'n sinkplaat sal die wydte van die dakvensters nie meer as omtrent 18 duim
wees nie, maar hulle kan in verskillende lengtes gekry word ; 'n lengte
van ten minste 36 duim, word egter aanbeveel.

In elke muur naasaan 'n skeervloer is daar vyf openings, van 18 duim
wyd by 30 duim hoog, waardeur die geskeerde skape uitgelaat word in die
klein hokke buitekant. Al wat hier nodig is, is 'n klein deurkosyn van 11
duim by 44- duim hout vir die style en 'n 3 duim by 41- duim stukke hout
vir die drempel en lateie, met 'n opening van 18 duim wyd en 30 duim hoog,
binnewerk. 'n Ligte deur van plafonplanke met vloerplankklampe word
met skarniere aan hierdie raam gehang om na buite toe oop te swaai, soos
aangetoon in die plan. Hierdie uitlaatdeure word onder die vensters gemaak,
soos aangetoon in die syaansig. Aan elke uitlaatdeur kan 'n ligte veer bo-
aan vasgesit word om die deur outomaties te sluit as die skaap deurgelaat is.

Die kappe word gebou volgens die ontwerp soos aangedui in die seksie
A-B. Die bindbalk van die kap rus op 'n muurplaat (3 by 41 duim) wat

Die Dak. 
op die gewone manier vasgesit is. As 11-voet sinkplate
gebruik word, sal geen vermorsing plaasvind nie, en net

vyf rye dwarslatte sal aan elke kant nodig wees om die sinkplate op vas
te sit. Die nokke van die kappe word deur middel van 'n 42 by 12 duim
nokplank aanmekaar verbind. Onder die afdrup kan dit oopbly vir ventilasie,
maar die opening moet beskerm wees met voeldraad om die voels uit te hou.
Die muur kan weer opgevul word bokant die muurplate nadat die kappe
vasgesit is, terwyl lugstene hier en daar bo-op die muur onder die muur-
plaat geplaas word ; en vir nog meer ventilasie kan openings in die gewels
gelaat word met hortjies. Die kappe moenie meer as 6 voet vanmekaar
wees nie, sodat die geillustreerde skeerhuis 13 kappe nodig sal he. Die
planne wys geen dakgeute by die afdrup nie, maar as dakgeute en afloop-
pype aangebring word, moet 'n dekplank vaskom aan die punte van die
daksparre en die geute hieraan vasgeheg word. Die dak kry vorsplate
.soos gewoonlik.

Die vangkraal word aan die eenkant van die skeerhuis aangebring.
Hierdie vangkrale bestaan uit los tralie-afskortings wat die sye en afskortings

Binnereeling.
uitmaak. Die tralie-afskortings is so gemaak dat hulle weg-
geneem kan word wanneer dit nodig is om die gebou vir

lets anders as skeerdoeleindes te gebruik. Om hierdie rede is die tralie-
afskortings voorsien van pyppote wat ingeskuif word in pypgate wat in die
vloer gesit is. In die skets word tralie-afskortings van hout galustreer,
Balkies van 41 by1+ duim word sowel virstaanders as sporte gebruik. 'n Ruimte
van 3 duim word tussen die sporte gelaat, en die hele afskorting is 3 vt. 6
dm. hoog. 'n Stuk pyp word aan elke staander vasgebout, en steek ten
minste 10 duim of 'n voet onderkant die onderste sport van die tralie-
afskorting uit. Hierdie pyppote staan dan in die pype, wat in die vloer
vasgesit is, en as 1+-duimspype vir die pote gebruik word, sal dit nodig
wees om 2-duims pype in die vloer vas te sit. Die stukke pyp wat die gate
vorm, moet in elk geval groot genoeg wees om die pyppote van die tralie-
afskortings in te laat.
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Op die hoeke van die vangkraal, waar die sye bymekaar kom, word
die tralie-afskortings met hake en oe vasgemaak.

Tralie-afskortings wat van pyp en draad gemaak is, kan ook gebruik
word. Vir so'n afskorting (sien skets), moet die staanders van minstens
11-duimspyp wees. Ou stoomketelpype, wat groter is, kan ook gebruik
word. Die staanders sal omtrent 4 voet 6 duim lank wees, en sporte (ook
van pyp), word bo en onder met boute vasgesit, die onderste 'n voet bokant
die onder-ende van die staanders om die pote te vorm wat in die pypgate
moet staan, net soos in die geval van die houthek. Die sporte kan op twee
maniere aan die buitenste staanders vaskom ; b.v. hulle kan eenvoudig
teen die staander geplaas en met 'n bout vasgesit word, of die ende van die
sporte kan platgeslaan en omgebuig word om 'n ring te vorm, wat dan om
die staander pas en met 'n bout vasgesit word. Hierdie laaste metode is
die beste. Dubbel skuinsdrade word dan aangesit en dan word die drade
om mekaar vasgedraai; horisontale drade, ook dubbel en opgedraai, en
ses duim vanmekaar word ook aangebring. Indien wenslik, kan vertikale
drade ook aangesit word wat vierkante vorm van ses duim vierkant.

Indien nie op die plaas gemaak nie, kan sulke tralie-afskortings deur
enige hekmaker vervaardig word.

Gewone 3-voet hekkies word aan die kante van die vangkrale gemaak,
en 'n 6-voet hek in die afskorting tussen die twee vangkrale. Die soort
tralie-afskortings wat van pyp en draad gemaak is, kan met baaldraad by
die hoeke van die krale vasgebind word, totdat die skeerhuis vir ander
doeleindes nodig is. Die afskortings word dan net uitgelig uit die pyppote
in die vloer en in die pakkamer gebere tot die volgende skeertyd.

Die wolkaste bestaan uit swaaibare hout-afskortings, baie in die vorm
van 'n deur, soos aangetoon in skets. Hulle is 4 voet wyd en 6 voet hoog ,

en gemaak van vloerplanke met klampe en 'n skuinsstut
Die	 van dieselfde hout. Elke afskorting kom met sterk T-skariere
wolkaste.

vas aan 'n 3 by 4+ duim paal, wat met 2-duim boute aan die
muur vas is. As die boute se koppe aan die buitekant van die muur kom,
word 'n 4-duim vierkante ysterplaat teen die muur gesit en die bout deur-
gesteek. 'n Waster moet onder die moer aan die draadkant van die bout
gesit word. Die afskorting word in posisie gehou deur middel van 'n gewone
grendel wat aan die onderste buitehoek aangesit is, sodat die bout kan
ingaan in 'n in die vloer. 'n Stuk +-duims pyp sal baie nuttig wees vir
die gat in die vloer. Hierdie swaai-afskortings kan teen die muur geswaai
word as hulle nie in gebruik is nie, en daar gehou word deur dieselfde
grendel wat in 'n ander gat in die vloer ingaan. Die afskortings is 5 voet
vanmekaar, en maak dus die kaste 5 voet wyd, en as die afskortings teen die
muur geswaai is, sal hulle nie oormekaar val nie. Dit sal miskien nie nodig
wees om die bokante van die afskortings te verbind nie, maar indien nodig,
kan dit maklik gedoen word deur 'n duim by 1+ duim plank met kerwe,
waarin die bokante van die afskortings pas.

Op die skeervloer word 'n ruimte van 4 voet wyd per skeerder toe-
gelaat, en die uitlaatdeure kom in die middel van elk van hierdie 4-voet
ruimtes.

'n Ruimte van 5 voet word gelaat tussen die end van die vangkraal en
die afrandtafels, wat 9 voet lank is. Die sorteertafel vir stukkieswol kom
teenaan die wolkaste aan daardie kant. 'n Ruimte van 4 voet word tussen
daardie tafel en die een afrandtafel gelaat ; en tussen die afrandtafels 'n
ruimte van 4 voet. Die wolpers word, soos aangetoon, op enige geskikte
plek gesit.
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Klein hokkies vir die afgeskeerde skape, word buitekant die skeerhuis,
regoor die skeervloer, gebou. Hulle kan van enige gewenste lengte wees,

Buitereeling. 
maar slegs 4 voet wyd, met uitsondering van die eerste hok,
wat 5 voet 3 duim wyd moet wees, die dikte van die skeer-

huis se muur ingesluit, as die heining reguit en in 'n lyn met die end van
die skeerhuis moet loop.

Hierdie hokke is so gemaak dat die eienaar presies kan weet hoeveel
skape deur elke skeerder geskeer is.

'n Versamelkraal word aan die ingangkant van die skeerhuis aangebring.
Die aangetoonde vlerk-heining kan van enige geskikte lengte wees, en loop
tot teenaan die muur, omtrent 'n voet van die eenkant van die ingang-
skuifdeure. Die buiteheining van die versamelkraal loop van die hoek van
die skeerhuis en word 24 voet lank gemaak. Die dwarsheining is net lank
genoeg om die aansit van 'n 12-voet hek moontlik te maak, soos aangetoon.

As die skeerhuis op 'n skuinste gebou word, kan mens voordeel trek
uit so'n skuinste, deur onder die vloer 'n plek in te rig waar die skape kan
skuil, of wat as bereplek vir kleingereedskap kan Bien. As die skeerhuis
so gebou kan word dat die vloer nie meer as vyf voet bokant die grond
aan die een end is nie, sal dit maklik wees om wolbale direk op 'n wa te laai
wat langsaan getrek is.

As 'n skeerhuis op so'n skuinste gebou word, sal dit nodig wees om die
vloer van hout inplaas van konkreet te maak. Die vloerbalke van 9 by 11
duim sal op 3 by 9 duim draagbalke gele moet word, wat op hul beurt weer
op pilare of pale moet rus. Die bodem van die fondamentvoor moet uit-
gegrawe word in 'n reeks trappe.

(E. J. van Meerten, Ingenieur, Departement van Landbou en Bosbou ; en P. D. Rose,
Skaap- en Wolbeampte, Grootfonteinse Landbouskool.)

90	

Tafel vir Afrand van Wol.
Om wol ondoeltreffend te klasseer, beteken 'n verkwisting van geld

en arbeid, en geen skaapboer kan se dat hy sy wol behoorlik geklasseer
het nie tensy hy 'n geskikte tafel het om sy wol op of te rand. Die tafel
moet van sodanige grootte wees dat die hele vlies daarop oopgegooi kan
word en die boer meteens kan sien watter wol nie met die gemiddelde
kwaliteit van die vlies saamgaan nie. Die geheim van doeltreffende wol-
klasseer le by die afrandtafel, en vliese wat sleg afgerand is, beteken 'n one-
galige skeersel. Die broekwol van die vliese is gewoonlik harig of grof, en
die rugwol sanderig ; ook is hulle van ongelyke lengte en kwaliteit. Af-
randing moet dus deeglik gedoen word as die boer wil he dat sy skeersel
vertroue moet inboesem en aantreklik lyk. Bygaande skets illustreer 'n
doeltreffende afrandtafel.

Die tafel is 9 voet lank, 5 voet breed en 2 voet 9 duim hoog en word van
gewone plank gemaak. Die raamwerk, wat bestaan uit drie langstukke en
twee kruisstukke A, is 6 duim breed by 1+ duim dik. Die pote is 4 duim
vierkant, bo, en loop spits of tot 3 duim vierkant onder. Die tafelblad bestaan
uit sparre wat 14 duim vanmekaar geplaas is. Die sparre is 14 by 1 duim
waarvan die langer afmeting vertikaal is.

Die boonste hoeke van die sparre moet effens rondgemaak word en
elke spar moet stewig aan die drie langstukke A geskroef word. lndien
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verkies, kan 'n stuk seil of sak, met ogles voorsien, aan geskikte hakies wat
in die tafelblad gedraai is, gehang word sodat dit op die vloer onder die tafel
rus en 'n soort van bak vorm waarin die atgesnyde wol opgevang word.

Hierdie metode is beter as die metode wat in die skets aangetoon word,
want bale meer van die afval word opgevang ; ook kan die werker sy voete
dieper onder die tafel inskuif sodat by gemakliker kan werk. Om die afval
te verwyder is die net nodig om die sell los te maak.

'n Afrandtafel,

'n Opvoubare Afrandtafel.

Omdat die afrandtafel maar 'n kort tydjie gedurende die jaar in gebruik
is, verkies baie boere, wat deur omstandighede genoodsaak is om alle beskik-
bare plek op die spaarsaamste wyse te gebruik, om liewer 'n tafel te he wat
oop- en toegeslaan kan word. Bygaande sketse illustreer sodanige tafel.
Dit dien slegs as voorbeeld van wat verlang word. Indien verkies, kan die
boer self sy eie verbeterings of wysigings aanbring.

Die tafel word so gemaak dat die twee end-pote saam met die verster-
kingshout (1) onder die tafelblad ingevou kan word wanneer die langstukke
(2) verwyder is. Om dit te kan doen, het die pote skarniere by (3), en die
langstukke (2) is voorsien wan ysterplate (4) in elk waarvan daar gate is
om die skyf (5) te hou. Aan die onderste kruishoute (1) of aan die pote,
word een of twee metaal-ogies (6) ingesit, op so'n manier dat die skyf (5)
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die pote en langstukke kan verbind en die tafel stewig laat staan as dit in
gebruik is.

As die tafel toegeslaan word, sal dit 'n plek opneem van ongeveer 9 vt
by 4+ vt. by 1 vt. in plaas van 9 vt. by 4+ vt. by 24 vt., gevolglik is daar minder
gevaar dat dit beskadig sal word as dit nie in gebruik is nie, en ook kan
dit makliker weggebere word. 'n Geskikte droe en veilige pick om dit te
bare is bo-op die hanebalke van die kappe in die wolskuur of ander gebou.
Hierdie plek kan ook gebruik word vir die ander klas afrandtafel, wat nie
kan opvou nie.

Figuur 1 is 'n lengtedeursny en figuur 2 'n eindaansig ; figure 3 en
4 is vergrote aansigte waarin duidelik die verbinding tussen die poot en
die langstuk (2), en die skarnierende van die tafel onderskeideiik aangetoon
word. Die gestippelde lyne in figuur 4 toon die end-pote aan en die hout
(1) opgevou vir weggebere. As die tafel gebere word, is daar net drie aparte
stukke.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Landbouskool, Glen, 0.V.S.)

Bereiding van Velle vir die Mark.
Dit is net so belangrik om velle van eerstegraadsgehalte te lewer, as

om die wolskeersel in die beste bemarkbare vorm aan te bied ; trouens,
dis nog meer van belang, want terwyl slegopgemaakte wol oorgesorteer
kan word, sal sleg-behandelde velle (veral velle wat min wol het) bale van,
of al, hul waarde verloor en gevolglik laer pryse behaal. Om duidelik te
wys hoe groot die verlies vir die boer en die land as 'n geheel is, word in
bygaande foto's verskillende velle met hul waardes aangetoon.

Fig. 1.—'n Skoon en Sindelike Slagplek.

Die behandeling van die vel is nie iets wat aan 'n kaffer oorgelaat moet
word nie, maar vereis die persoonlike aandag en sorg van die boer. Velle

is 'n gereelde bron van inkomste en as dit behoorlik behandel
'n Gereelde en versorg word, sal die hoer pryse wat verkry word nie alleen
BronIntro van

mste.	 dien as vergoeding vir die ekstra moeite nie, maar die jaar-
likse inkomste bepaald vermeerder.
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As die bygaande foto's 'n bietjie bestudeer word, sal opgemerk word
hoe slegte handeling van 'n vel die direkte oorsaak is van 'n verlies van
inkomste. Werklike pryse word nie gegee nie, want die markpryse varieer
te vinnig. Die verskil tussen die pryse van 'n goedgedroogde bastervel
en 'n sleg-gedroogde vel kan op 'n goeie mark selfs soveel as 5s. wees.

Die verskil in prys tussen 'n goeie en 'n beskadigde langwol-Merinovel
is slegs i-d. tot 2d. per lb. ; oppervlakkig lyk die verskil nie bale groot nie,
maar as die voile gewig van 'n groot langwolvel en van 'n groot pakket in
aanmerking geneem word, beteken dit 'n bale groter tjek. Die klein verskil
in prys wat in hierdie geval gemaak is, is te wyte aan die felt dat die wol
van hoofbelang is en die vel, wat dun en sponsagtig is in vergelyking met die
basterskaapvel, vir bale minder doeleindes gebruik kan word ; nietemin is
'n gesonde, goed-gedroogde vel in alle gevalle bale meer werd.

Fig. 2.—'n Behoorlik afgeslagte vel. Let op die
mooi fatsoen ; die absolute reelmatigheid van die
vel gee dit 'n maksimum leerwaarde.

Elke boer slag minstens een keer per week vir eie gebruik ; dit beteken
min of meer 52 velle per jaar wat, indien behoorlik behandel, 'n mooi klompie
geld in die sak sal bring.

Afgesien van die ekstra vergoeding, behoort die boer trots genoeg te
wees op sy produkte om dit in die mees aantreklike vorm te bemark.

Naturelle is meesal goeie slagters, aihoewel hulle agtelosig en slordig
van aard is ; as wens dus nie na hulle kyk nie, doen hulle halwe werk, en

Metode van 
die gevolg is dat die boer 'n „ beskadigde " vel kry waar by

Afslag. anders 'n „ eerstegraadsvel " kon gehad het. Dis nie nodig
om uit te wei oor die metode van afslag nie behalwe dat (1)

'n groter leeroppervlakte verkry word van 'n vierkantige vel ; (2) die mes
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net by die hoekies gebruik moet word, en verder moet met die vuis gestoot
word ; (3) dadelik afgeslag moet word, solank die skaap nog bloedwarm is,
omdat die vel dan makliker sal afkom ; (4) as bloed op die vel of wol val,
moet dit dadelik afgewas word, want as dit daarop droog word, laat dit 'n
kol na, maak die wol vuil, en laat die vel lelik lyk. Kopers koop nie graag
velle waarop bloedmerke is nie.

Snytjies, wat veroorsaak word deur die mes in plaas van die vuis te
gebruik, is by die tyd van afslag nouliks sigbaar, maar word sigbaar sodra
die vel droog word, gaan heeltemal oop na dit gelooi is en maak die vel
nutteloos vir leerwerk. (Sien Fig. 3.)

Fig. 3.--'n Gelooide Swartkop-Persievel. Die skade wat
aangerig word deur die mes in plaas van die vuis te gebruik,
ofskoon dit nie sigbaar is by afslagting nie, kan duidelik
gesien word wanneer die vel gelooi is. As hierdie vel behoorlik
afgeslag was sou dit ongeveer viermaal soveel werd gewees het.

Dit is natuurlik altyd nodig om versigtig te werk, maar veral wanneer
basterskape, Persies of boerbokke geslag word. Hierdie velle val onder 'n
klas wat „ leervelle " genoem word, en hul enigste waarde is hul leer-
oppervlakte.

Die toestande wat bevorderlik is vir die ontwikkeling van bederf
veroorsakende organismes in die vel, nl., vogtigheid en hitte, is aanwesig

Behandeling 
wanneer die vet afgeslag word. Aangesien hierdie bakteriee

van die vel. genoemde toestande nodig het vir aktiewe ontwikkeling, is
dit noodsaaklik om die oormaat vog te verwyder en sodoende

die hitte te verminder en bakterie-ontwikkeling te vertraag, ten einde die
vel goed te hou.

Daar is net een manier van velle-droe wat heeltemal bevredigend is,
en dit is deur sout daaroor te strooi. Hierdie metode word aanbeveel
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deur alle veldeskundiges, nie alleen omdat dit die goedkoopste metode is
nie, maar ook die mees gewenste.

Onsuiwerhede in Sout en die Uitwerking daarvan op Velle.—Sout wat vir
velle gebruik word, moenie te goedkoop wees nie. Sout van lae gehalte
bevat soms 'n groot persentasie aluin wat gedeeltelik 'n looi-uitwerking
het en die hare so styf laat vassit dat dit nie maklik afgemaak kan word nie.
Die aanwesigheid van aluin kan maklik bemerk word aan sy vrank, bitter
smaak. Nog 'n onsuiwerheid in sout van lae gehalte is kalsiumsulfaat wat
vlekke op die velle veroorsaak en hulle kollerig laat droog word. Kalk,
wat ook nadelig is, word ook dikwels aangetref.

rig. 4.—Beskadigde Basterskaapvel. Die vlekke in
die middel is veroorsaak deur 'n nat vel oor 'n paal te
hang om droog te word. Die gewig van die vel word
natuurlik gedra deur die gedeelte van die vel wat oor
die paal is ; hierdie gedeelte rek dus, terwyl die res
van die vel normaal krimp. As die vel toegelaat word
om normaal te krimp, sal dit dikker en meer leeragtig
wees, terwyl as dit gerek word, dit dun trek, net soos
papier word, en geen rekkrag besit nie. As hierdie
vel behoorlik gedroog was, sou dit viermaal soveel
werd gewees het as wat dit nou is.

As sout vir velle gekoop word moet dit so min moontlik aluin, kalk en
kalsiumsulfaat bevat. Fyn sout is die beste om te gebruik want dis meer
ekonomies en trek beter in.

Ontwikkeling van Bakteriee.—Sout is nie so sterk dat dit die bakteriee
(wat in latere prosesse nodig is) doodmaak nie, maar dien slegs om hul ont-
wikkeling te strem. Om dit met sukses te doen, is dit nodig dat (1) die
liggaamshitte afkoel ; (2) die vesel van die vel ontwater word ; (3) die sout
deeglik intrek.
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Die vel moet toegelaat word om of te koel voordat die sout opgegooi
word, sodat die warmte kan uittrek. Vogtigheid kan alleen deeglik ver-
wyder word as die tweevoudige doel waarvoor die sout gebruik word 'n
suksesvolle uitwerking het, dit wil se, deeglike intrekking van die bederf-
werende eienskappe wat die vel later deegliker sal laat droog word.

Binne 'n kwartier nadat die vel afgeslag is, sal dit genoeg afgekoel het
om gesout te word. Of die vel koud genoeg is kan maklik bepaal word deur
daaraan te voel. Voorkom egter verdamping van te veel van die natuurlike
vog waardeur die vel winddroog word voordat dit ingesout is. In so'n geval
is dit die beste om die vel weer deeglik nat te maak en dan oor te sout.

Fig. 5.—'n Sleg Afgeslagte Vel.

Let op die fatsoen in vergelyking met die vel wat in Fig. 2
gewys word. Die waarde van hierdie vel per vierkante voet is
aansienlik verminder, en afgesien van die slegte sny in die
velkant, wat maak dat dit as „ beskadig " geklassifiseer moet
word, sal dit onekonomies opsny en gevolglik soveel minder
werd wees.

Intrek van Sout.—Die intrek van die sout in die vel geskied deur ver-
spreiding en „ osmose." Die selle van die vars vel is poreus en bevat
omtrent 60 persent vog ; as die sout dus in noue aanraking met die vel kom,
sal hierdie water die neiging he om die sout in die poreuse vel in te trek, en
tegelykertyd, met die geleidelike verdamping, sal die sout geneig wees om
die water uit te trek. Op die manier word die sout binne sowel as buite
die vel egalig versprei.
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Verskeie deskundiges beveel aan dat die vel onmiddellik na dit gesout is,
opgevou moet word sodat die vleiskante teenmekaar is, en dat dit dan vir
omtrent 36 uur so gelaat moet word. Op die manier sal die vog in die vel
nie te vinnig verdamp nie, en die pekel wat deur die sout en vog gevorm
word, sal behoorlik kan intrek.

Hierdie metode word aanbeveel op plekke waar die klimaat baie droog
en warm is, maar die vel moet minstens een keer omgekeer word sodat
die pekel egalig kan intrek. Op Grootfontein is goeie resultate dwars-
deur die jaar verkry deur die vel eenvoudig oop te trek en dit op die gewone
wyse in te sout.

Metode van Sout.—Daar kan nooit te veel sout gebruik word nie, ofskoon
dit onekonomies is om meer te gebruik as wat werklik nodig is. Deurdat
die kante of hoekies van die vel eerste afgeslag moet word, word hulle ge-
deeltelik winddroog voordat die vel klaar is om gesout te word, gevolglik

Fig. 6.—Hierdie foto toon die ruimte bo die dwarsbalke van enige spitsdakgebou
wat voordelig gebruik kan word.

moet sulke plekke met 'n bietjie water aangeklam word om deeglike intrek-
king van die sout te verseker. Sout orals eweredig in, vernaamlik by die
kante waar die sout goed ingevryf moet word. As die vel eers winddroog
word, kry dit 'n harde kors wat verhinder dat die sout deeglik intrek.

Bogenoemde metodes is toepaslik vir byna enige soort vet, dog baie-
maal sit daar 'n dik laag vet aan Swartkop-Persie- en baster-skaapvelle wat
nie heeltemal verwyder kan word sonder om die mes te gebruik nie. In
sulke gevalle word die gewone metode van insouting aanbeveel, en die vel
kan vir 24 uur so gelaat word wanneer die oortollige vet, wat die sout ver-
hinder om in te trek en die vel ontsier en vuitmaak, met 'n stomp stuk metaal
afgekrap kan word. Die dele wat aldus skoongemaak is, moet goed oor-
gesout word, en die vel moet toegelaat word om op die gewone manier te
droog. Hou altoos in gedagte dat goeie sout die verskil maak tussen eerste-,
tweede- en derdegraadsvelle.

„ Dooie " VeIle.—Baie moelikheid word ondervind met „ dooie " velle.
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Dikwels gebeur dit dat 'n dier afgeslag word nadat dit reeds begin bederf
het. In ander gevalle word velle weer nie behoorlik by die veeposte behandel
nie. As 'n vel reeds heeltennal of gedeeltelik begin bederf het, word aan-
beveel dat die wol afgeskeer, en die vel vernietig word. As dit nog nie
begin bederf nie, en die vel is reeds gedeeltelik droog, maak dit dan deeglik
nat en sout dit op die gewone manier in.

Velle moet nooit direk in die son gedroog word nie. As die vel vinnig
droog word, word die buitekant hard, die vogtigheid bly binne en ver-

Droogmaak 
hinder die sout om in te trek ; gevolglik is at die toestande

van Velle. wat gunstig is vir bederf aanwesig, en die resultaat is gewoon-
lik dat die vel bars.

Fig. 7.

Gespalkte Velle.—Velle moet nooit gespalk word nie, maar toegelaa
word om natuurlik in te krimp. Deur hulle vas te pen, krimp en rek hulle
nie eweredig nie en die gevolg is 'n onegalige, papieragtige vel van gebrekkige
trekkrag. (Sien Fig. 4.)

Droe in Skaduwee.—Nadat die vel gesout is, moet dit in 'n goed-verligte,
koel, lugtige plek gedroog word. Uitstekende resultate is verkry deur die
gebruik van 'n vaste platform van-i-duimssifdraad wat omtrent 'n voet
van die grond in 'n koelteplek geplaas is. Die gebruik van groot sifdraad
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word nie aanbeveel nie, want die nat vel sak deur die gate, met die gevolg
dat dit rek. Die velle word makliker op die platform droog en daar bestaan
weinig gevaar van beskadiging deur die velkewer.

As die vel op die grond gegooi word om droog te word, dan trek die
warmte van die vel die vog uit die grond na die oppervlakte ; gevolglik
neem dit !anger om droog te word, en die donker, warm, vogtige toestand
wat dus onder die vel ontstaan, maak dit aantreklik vir die velkewer en
begunstig die ontwikkeling daarvan. Velle wat op 'n draadraam in die
koelte gedroog word, neem gemiddeld 2 tot 3 dae om deeglik winddroog
te word. Hulle is dan gereed vir verdere behandeling soos hieronder aan-
beveel word.

geskadiqcie ye/ pia/ gepaas met pro/ boonArw

Fig. 8.—Eind-aansi6 van 'n Pakket Velle aantonende wyse van verpakking.
Die kante van die beskadigde velle wat bo en onder by elke pakket uit-
steek, word oor die sykante van die pakket gevou vir verdere beskerming.
Die velle moet so gepak word dat die sykante verby die rugkante uitsteek,
soos in die skets aangetoon.

Opmerking.—Die aanbeveling dat die vel vleiskant op vleiskant gevou
moc : word, word ooreenkomstig die instruksies van die adviserende Raad
vir Huide en Velle gemaak.

Die opberging van velle het al bale moeilikheid aan die boer gegee
en jaarliks duisende ponde skade aan die land veroorsaak. Die

Stour van 
gebruik op meeste place is om die velle wat verkoop moet

Valle. word, of wag op die plaaslike velkoper, in 'n afgesonderde
plek opmekaar te pak. Gewoonlik word 'n ou pakkamer,

waenhuis of buitegebou, wat toegemaak kan word, vir die doel gebruik.
Soos self verstaan kan word, verskaf sulke plekke, met hul donkerheid en
gebrekkige ventilasie, 'n ideale verblyf vir die mot en velkewer.

Hierdie wyse van verpakking, dit wil se, die opstapeling van een vel op
die ander, moedig dus groter beskadiging deur insekte aan, want die half-
droe en selfs heeltemal droe velle sweet en 'n sekere hoeveelheid hitte word
afgegee. Instede dus, dat besmetting voorkom word, word dit, op die
manier, werklik bevorder.
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Metode wat Aanbeveel word.—Ten einde die bestaande toestande te ver-
beter en sodoende 'n besparing vir die boer en vir die land te verseker, het
skrywer die volgende skema uitgewerk en op proef gestel ; die resultate
was besonder bevredigend en gunstige kritiek is daaroor uitgebring.

Slegs 'n paar ou vloerplanke of syplanke van kaste, omtrent 3 voet 6
duim lank en 6 duim breed, is nodig met 'n draadhak in die middel, waarmee
dit aan 'n balk in die spasie bo die dwarsbalk in enige spitsdakgebou, sonder
plafon, vasgemaak kan word. Groot spykers (6 duim) kan 6 duim van mekaar
in die balk gespyker en krom gebuig word sodat die planke, waaraan die velle
vas is, hieraan opgehang kan word en op die manier weg van mekaar of is
sodat vars lug maklik kan deurtrek. (Sien Fig. 6.)

Nogtans is dit nie wenslik om die vel aan die plank te spyker nie, en wel
om die volgende redes : (1) Kopers wat die spykergate sien, sal miskien

Fig. 9.—Metode van Verpakking en Vasbind van Pakket Velle.

A.—Naam of voorletters van versender.
B.—Nommer van die pakket.
C.—Naam of voorletters van ontvanger.
D.—Nommer of kode-merk van die ontvangende spoorwegstasie.
G.—Nommer of kode-merk van die stasie van afsending.

dink dat die vel gerek is, ofskoon hulle by ondersoek you sal sien dat dit nie
die geval is nie. (2) Op plekke waar die vel in aanraking kom met yster
word dit lateraan swart as dit in die looimengsel gesteek word. Die spykers
is egter so na aan die kant dat hierdie beswaar vir alle praktiese doeleindes
nie in aanmerking behoort geneem te word nie.

Bogenoemde besware, wat as waarskynlike argumente teen die stelsel
genoem word, sal nie in aanmerking kom nie indien die velle, voordat hulle
opgehang word, behoorlik gedroog en vasgespyker word. Om alle moont-
like moeilikhede egter te voorkom, moet sterk toue van balk tot balk
gespan en die velle aan die toue met sterk wasgoedknypers opgehang word.

As die velle goed winddroog geword het op die draadraam (gewoonlik
na omtrent drie dae), moet hulle met die stertend na boontoe en so na
moontlik aan die kant met draadspykertjies aan die velplank vasgespyker
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word. (Sien Fig. 7.) Sorg dat die velle nie nat opgehang word nie ; hulle
moet eers deeglik winddroog wees voordat hulle aan die planke vasgespyker
word. Die velle kan in hierdie toestand gelaat word om verder droog te
word totdat daar genoeg is om na die kus te stuur. Mits die skuur goed
verlig is en genoeg vars lug kry, behoort daar geen gevaar van besmetting
te wees nie. In 'n taamlike donker skuur sal een of twee liggate met glas
toegemaak, onmiddellik bo die velle, yoldoende wees.

Rotte.—Ten einde rotte weg te hou, moet petrolblikke oopgesny en
soos sambrele oor die balke waaraan die velle hang, gesit word. Die ende
van die balke moet op dieselfde manier teen rotte beskerm word, of as
toue gebruik word, word 'n gat deur 'n plat blikplaat gemaak.

Velle wat behoorlik gesout is, bevat 'n hele paar ons skoon sout wat
met die vervoer los word, en so die gewig van elke pakket verminder. Dit

lei gewoonlik tot korrespondensie en soms tot onenigheid
verpakking	 tussen boer en agent. Alvorens die velle verpak word, moet
vir Vervoer

alle los sout eers afgeborsel word. Die sout is tot geen nutper Spoor.
vir die vel nie, die kopers wil dit nie he nie, en die Suid-

Afrikaanse Spoorwee vra spoorvrag daarop ; waarom dus onnodig vraggeld
betaal ? Borsel dit af, dan kan dit weer gebruik word. In 'n drod, warm
klimaat word velle dikwels so bros dat hulle baie maklik kraak as hulle gevou
word. Die regte mate van buigsaamheid vir verpakking kan egter kuns-
matig herstel word. Lig eers die velle deur middel van stutte op en maak
die vloer deeglik nat. As die pakplek goed toegemaak kan word, kan die
lug verder vogtig gemaak word deur water met 'n gewone spreispuit daarin
te spuit. Die velle moet sover moontlik plat oopgetrek word. Besonder
drod velle sal in 24 uur genoeg vogtigheid opneem om buigsaam te word,
dog nie nat nie. Water moet onder geen omstandighede in direkte kontak
met die velle kom nie.

1. Sorteer die velle volgens grootte, sodat die velle van elke pakket
sover moontlik van dieselfde grootte is ; dit vergemaklik verpakking en
maak 'n mooi vierkantige pakket.

2. Sit alle beskadigde velle eenkant, en gebruik hulle vir beskerming van die
goeie velle deur hulle aan die buitekant van elke pakket te plaas. (Sien Fig. 8.)

3. Sit die uitgesoekte velle op 'n skaal voor dit vasgebind word, en maak
seker dat 'n pakket nie swaarder weeg as die gewig deur die Suid-Afrikaanse
Spoorwee toegelaat nie, d.w.s. 112 lb. per pakket.

4. Persievelle kan plat en ongevou gepak word. Deurdat hulle so klein
is, is dit moontlik om hulle so te pak sonder om die pakkette te groot en
lomp te maak.

5. As Merinovelle vir verpakking gevou word, moet vleiskant teen vleis-
kant langs die hele lengte van die rug gevou word, soos aanbeveel word
deur die Adviserende Raad vir Huide en Velle.

6. Pak soos aangedui in die illustrasie, d.w.s. beurtelings rugkant en sy-
kant ; kopkant en stertkant sodat die pakket so vierkantig moontlik kan
wees. (Sien Fig. 8.)

7. Los stukke wat uitsteek moet ingevou word.

8. Bind die tou net eenmaal om die lengte van die pakket, en driemaal
om die breedte. Meeste agente sal ou toue kosteloos op aanvraag verskaf.

9. Verf die voorletters en naam van versender, nommer van baal, naam
en adres van agent, en die nommer of kodemerk van die ontvang- en afsend-
spoorwegstasies op 'n stuk goiingsak en skuif dit onder die toue in waar-
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mee die pakkette vasgebind word, soos aangetoon in Fig. 9. Moenie die
velle met verf of teer merk nie.

Die gebruik van verbeterde metodes van wolklassering, onder be-
skerming van die talryke wolboereverenigings, het bale daartoe bygedra
om die verpakking te verbeter van Suid-Afrikaanse wol, wat vandag van die
beste in die wereld is. Die velhandel is egter in 'n betreurenswaardige
toestand. Waarom kan dit nie ingelyf word by wolklassifikasie, en 'n der-
gelike verbetering verkry word nie ?

Boere, wees trots op jul produkte. Berei jul velle en verkoop dit so voor-
delig moontlik deur dit na een van ons groot verkoopsentrums te stuur waar
die konkurrensie skerp is. Waarom gee u 'n groot deel van u regmatige wins
aan die middelman wat bale keer gladnie eens die velle hanteer nie ?

(P. D. Rose, Lektor in Skape en Wol, Grootfonteinse Landbouskool.)

Beskerming van Huide en Velle teen Velkewers.
Die belangrikheid om alle velle en huide op die plaas behoorlik te berei,

kan nie oorskat word nie. Boere en slagters in Suid-Afrika verloor jaarliks
duisende ponde as gevolg van die agtelosige behandeling van huide en velle
wat gewoonlik aan Kaffers oorgelaat word om af te slag en nooit behoor-
lik skoongemaak en gesout word nie.

As gevolg van ons warm klimaat en die toestande waaronder ons huide
en velle beide op die plaas en by die kus opgeberg word, word dit ontsaglik
baie beskadig. Hierdie beskadiging is grotendeels toe te skryf aan aanvalle
van die velkewer.

Baie huide en velle is by aankoms in ons hawens vol gate en moet van die
pakhuise af weggery word om vernietig te word.

Dis egter gevind dat 'n groot gedeelte van hierdie verlies maklik vermy
kan word as boere en slagters maar 'n paar eenvoudige voorsorgmaatreels
wil neem.

In die eerste plek word die kewer, wat beide in die larwe- en volwasse
stadiums aan velle vreet, aangelok deur stukkies vleis en vet wat aan die vel

Voorsorg-

vassit en wat daar droog word, terwyl as die velle behoorlik

maatreels. afgeslag en die vleis en vet afgekrap word solank hulle nog
nat is, hulle nie so vatbaar vir aanval sal wees nie. Nadat

hulle gekrap is, moet hulle ook sorgvuldig gewas word om alle bloed en
vuiligheid te verwyder.

Goeie, skoon sout is 'n uitstekende afweermiddel teen die kewer, en
'n vel of huid wat behoorlik en egalig gesout is, word selde aangeval. Gesorg
moet word om die kante deeglik te sout.

In bale dele van Suid-Afrika egter, en veral in die naturelle-gebiede is
dit blykbaar moeilik om 'n voldoende en goedkoop voorraad sout te kry, en
baie huide en velle word eenvoudig in die son gedroog. Hierdie son-
gedroogde velle is bale vatbaar vir beskadiging deur die kewer.

Ondersoekwerk is gedoen ten einde 'n middel te vind om huide en velle
onder sulke omstandighede te beskerm, en gevind is dat 'n bietjie 21--persent
oplossing natriumarseniet (1 lb. natriumarseniet-poeier op 4 gallon water)
uitstekend goed is om die insekte af te weer.
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Die beste metode om hierdie gif te gebruik, is om die velle, onmiddellik
nadat dit afgeslag is, vir 5 minute daarin te doop. Die velle moet eers
gekrap en gewas en ingedoop word solank dit nog nat is, en kan dan met of
sonder sout gedroog word. Behalwe die felt dat hierdie behandeling die
velle teen aanvalle van insekte beskerm, verhoed die arseniet ook in sekere
mate verrotting.

Die beste behandeling vir skaapvelle is om dit deeglik aan die vleiskant
met die gif te bespuit alvorens dit te droog.

Die hoeveelheid gif wat werklik gebruik word, is so gering dat met
goeie droging na behandeling, dit die velle en huide nie veel swaarder maak
nie. Dit geld ook van huide en velle wat alreeds gedroog is. Songedroogde
huide en skaapvelle moet deeglik op die vleiskant met die 2-i-persent oplossing
natriumarseniet bespuit en in koelte drooggemaak word.

Na so 'n behandeling kan die huide en velle vir maande in 'n pakkamer
of trok wat met hierdie kewers besmet is, gelaat word sonder enige gevaar
dat dit deur die velkewer aangeval sal word.

Deur die velle in te doop, word 'n groter mate van beskerming verkry
as deur bespuiting, want dan word albei kante van die huide behandel, en
gevolglik word hierdie metode aanbeveel.

Dis definitief bewys dat hierdie behandeling geen slegte uitwerking het
op die leer wat van sulke huide gemaak word nie. Meer besonderhede oor
die velkewer kan van die Departement verkry word.

Die gewone kleremot val soms die wol op skaapvelle aan, maar nie
die leer nie en beskadig ook nie die huide nie, sodat dit verreweg nie so 'n
ernstige plaag is as die velkewer nie wat aan albei kante van alle gedroogde
diervelle vreet. Naftalien word soms gebruik as 'n afweermiddel vir
die kleremot in bok- en Persieskaapvelle, maar dit kan nie in die geval van
Merinovelle gebruik word nie weens die gevaar dat dit die wol kan vlek.

As skaapvelle deeglik gesout word, word die kleremot blykbaar in
'n sekere mate afgeweer, maar die beste beskerming word verkry as die
velle dikwels gelug en op afsonderlike planke gebere word sodat daar genoeg
lig en 'n vrye sirkulasie van lug kan wees.

(Dr. Bernard Smit, Insektekundige, Afdeling Plantenywerheid.)

	w-

290



Pt

VEEBOERDERY

K.—Varkboerdery.

D IS gevind dat varkboerdery die beste betaal waar die diere op die
surplus van produkte bestem vir menslike gebruik, en newe-pro-

dukte daarvan, grootgemaak kan word. In die lande waar varketeelt 'n be-
langrike rol speel, staan dit altyd in verband met 'n ander bedryf, sodat
afvalmateriaal gebruik kan word. In Denemarke en Nu-Seeland staan dit,
byvoorbeeld, in verband met suiwelbereiding, in Duitsland met aartap-
pelverbouing, en in die Verenigde State van Amerika met die produksie
van mielies. Diegene wat vleis op so'n manier as 'n neweproduk produseer,
sal groter winste op die wereldmark kan behaal as waar die vleis as primere
produk geproduseer word.

Varkboerdery pas ook goed in by 'n stelsel van gemengde boerdery.
As dit ingesluit word by ondernemings soos melkboerdery en mielie- en
aartappelproduksie, kan produksiekoste taamlik laag gehou word, en in
so'n geval sal die aantal varke waarskynlik meer konstant bly, want dit sal
boere betaal om varke aan te hou selfs wanneer pryse laag is. Dit sal op
die beurt weer help om skommelings in die pryse te verminder.

Die grootste aanvraag op die binnelandse mark is vir spekvleisvarke
wat op omtrent 200 lb. lewende gewig geslag word. Vir vleisvarke, wat op

Teling. 
'n lewende gewig van 100 lb. geslag word, is die aanvraag
baie kleiner. Die vasgestelde standaarde vir vleis- en spek-

vleisvarke is feitlik dieselfde, sodat daar mense is wat meen dat dieselfde
soort vark vir die produksie van vleis sowel as spekvleis geskik is.

Dit kom deurdat die verskil in slaggewig uit die oog verloor word ;
'n vleisvark van 200 lb. lewende gewig is moontlik reeds te vet, terwyl 'n
spekvleisvark met die regte vleisvarkgewig (100 lb.) nog nie bekwaam is
nie.

Diegene wat onder Suid-Afrikaanse toestande met varkboerdery wil
begin, word aangeraai om Grootswart-sogge te koop, daar hierdie soort
die maklikste is om te kry en goeie moers is. Die varke is ook lewendig
om kos te soek en bestand teen ongunstige toestande. Vir spekvleis-pro-
duksie behoort hulle met 'n Grootwit-, en vir vleisproduksie met 'n Middel-
wit-beer gekruis te word.

Bere en sogge behoort nie net weens hul afstamming gekoop te word
nie. Goeie bouvorm is 'n vereiste, en waar moontlik moet die koper probeer
uitvind wat die produksie van hul voorouers was. Swak telers onder 'n
trop verhoog net produksiekoste, en moet dus uitgeskakel word.

Die Beer.—Dis noodsaaklik om die regte beer uit te soek, aangesien
by soveel invloed op die trop uitoefen. Hy moet beslis manlik en sy lyf
moet goed ontwikkel wees. Die volgroeide beer moet 'n sterk kop, dik
vel en growwe hare he. Die nek moet sterk, enigsins dik en effens gebuig
wees, maar 'n opvallende buiging is ongewens. Die balsak moet goed
ontwikkel en die twee teelballe ewe groot wees. 'n Beer met een teelbal
behoort nie gebruik te word nie, tensy al die afstammelinge vir slagdoeleindes
bestem is. Hy moet ook 12 tot 14 tepels ewe-ver uitmekaar he, en nie te
vet wees nie. Dis beter as by lewendig en gehard is.

Die Sog.—Die sog moet beslis na 'n vroulike dier lyk, met die kenmer-
kende vroulike voorkoms van kop en nek, gladde, stewige blaaie, lang en
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diep lyf, en melkkliere. Die sog moenie swaar van voorlyf wees, soos die
beer nie. Die nek en blaaie moet ook nie dik wees nie, sodat die lyf voor
en agter ewe wyd is. Die ; sy moet taamlik diep, en die agterlyf breed en
diep wees. Groot sogge word dikwels verkies, maar die van middelmatige
grootte is gewoonlik beter moers ; hulle is nie so lomp nie, en sal selde
van hul kleintjies doodle. Die mees kenmerkende geslagtekens van die sog
is die melkkliere ; 12 of 14 tepels ewe-ver uitmekaar is gewens.

'n Besliste verskil tussen die geslagte is besonder belangrik vir die
produksie van gesonde diere.

Geskikte hokke vir varke.

Die Vark se Rantsoen.

Omtrent 75 tot 80 persent van die koste verbonde aan die produksie
van 'n spekvleisvark met 'n lewende gewig van 200 lb. word aan voer bestee.
Dit bewys dadelik hoe belangrik dit is om varke op die regte manier te voer.

Die rantsoen vir 'n vark moet aan sekere algemene vereistes voldoen ,

ten einde die beste resultate met die grootmaak of vetmaak van varke te
kan behaal. Die verskillende rantsoene moet voldoende proteIene, kool-
hidrate, mineraalstowwe en vitamiene bevat.

Proterene dien om vleis aan te sit, en kan deur geen ander bestanddeel
vervang word nie. Jong groeiende diere moet, onderwyl hulle nog vleis
aansit, 'n groter persentasie proteien kry as diere wat vetgemaak word.
Tipiese voorbeelde van proteien-ryke voedingstowwe is jong, groen plante,
peulgewassaad, melk, vleismeel, bloedmeel en vismeel.

Koolhidrate dien om hitte te verskaf en vet aan te sit. Dis bale goedkoper
as die proteIene, en word aan varke gevoer in die vorm van graan, afval-
produkte daarvan, en aartappels.

Mineraalstowwe.—Die enigste mineraalstowwe wat miskien in 'n vark
se rantsoen kan kortkom, is kalsium en sout. Die volgende mineraalstof-
mengsel (dele volgens gewig) is goed : 3 dele gemaalde kalkklip, 1 deel
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gesteriliseerde beenmeel en 1 deel sout. 'n Mengsel bestaande uit 4 dele
(volgens gewig) gesteriliseerde beenmeel en 1 deel sout is ook goed. In
altwee gevalle moet omtrent 3 lb. van die mineraalstofmengsel teen 100 lb.
graanmengsel gevoer word.

Vitamiene is noodsaaklik vir die groei en gesondheid van varke. Varke
wat groenvoer kry en bale in die son kom, sal egter nie bra weens 'n tekort
aan enigeen van die vitamiene ly nie.

Die verskillende noodsaaklike bestanddele moet in sekere verhoudings
in die rantsoene van die verskillende klasse varke aanwesig wees. Jong
groeiende varke, dragtige sogge en die wat in die melk is, en bere wat
onder die trop gebruik word, moet meer proteIene in verhouding tot
koolhidrate kry as uitgegroeide varke of die wat vetgemaak word. Varke
kan nie 'n groot hoeveelheid growwe veselagtige kos verteer nie, en
moet dus min sulke kos kry, veral om vinnig te kan groei of vir evtmaak-
doeleindes. In die geval van aanteeldiere wat net in kondisie moet bly,
moet meer lywige kos verskaf word, sodat die varke genoeg kry om te
vreet. 'n Rantsoen word dus minder verteerbaar as die growwe vesel-
agtige bestanddele vermeerder word. Varke wat vetgemaak word, moet
meer as 80 persent van hul rantsoen verteer ten einde behoorlik gewig
aan te sit ; om hulle net aan die lewe te hou, kan minder as 80 persent
verteerbaar wees. Gemaalde gars, gemaalde rog, gemaalde koring en peul-
gewassaad is net omtrent 80 persent verteerbaar, terwyl mielies, aartappels,
melk en suiker 'n verteerbaarheidskoeffisient van oor die 80 persent het.
Al die bogenoemde voersoorte is uitstekend vir varke. Hawer en jong
groenvoer het 'n verteerbaarheid van omtrent 70 persent. Groenvoer
word egter vinnig minder verteerbaar namate dit ryper word.

Die rantsoen behoort smaaklik te wees, anders sal die varke nie sulke
groot hoeveelhede vreet as wat vir vetmaakdoeleindes noodsaaklik is nie.
Die voer moet vars wees, en moenie aan varke gevoer word as dit effens
muf is nie. Varke hou veral baie van melkprodukte, gars, koring, mielies,
aartappels, groenvoer, vleismeel en vismeel. Wolfsboontjies, bloedmeel
en sommige oliekoeksoorte, byvoorbeeld grondboontjie of sojaboontjie,
is minder smaaklik. Varke sal dit wel vreet as hulle daaraan gewoond is,
maar slegs in klein hoeveelhede.

Die voedsaamheid van 'n rantsoen moet ook in aanmerking geneem word,
anders kan die gesondheid van die diere daaronder ly, en dit sal ook langer
neem om hulle groot of vet te maak. Afgesien van die gevaar van vergiftiging
deur katoensaadmeel, of gars wat deur swamsiekte aangetas is, of die gevaaar
van velontsteking waar bokwiet gevoer word, kan daar ook bale klein
versteurings van die verteringsorgane as gevolg van onheilsame voedsel
ontstaan. Normale onlasting is die beste aanduiding van die heilsaamheid
van die rantsoen. Hardlywigheid, wat byvoorbeeld voorkom as groot
hoeveelhede akkers gevoer word, kan teengewerk word deur beet of jong
groenvoer te gee. Buikloop is egter nog 'n groter gevaar. Di t kan voorkom
by klein varkies weens oenskynlik onbeduidende redes. 'n Skielike veran-
dering in die rantsoen van 'n sog met kleintjies kan oorsaak wees dat hul

i
. mage begin werk. Buiklcop kan ontstaan waar varke om die beurt suur-

en soetmelk kry—die beste en maklikste is om net suurmelk te gee. Die
toestand kan ook veroorsaak word as die varke skielik groen melasse, veral
in buitensporige hoeveelhede, rou aartappels, aartappelwater, vrot en
ongewaste aartappels, of galsterige vismeel, kry. Koue is dikwels oorsaak
van buikloop. Kaf of houtskool in die rantsoen is 'n goeie teenmiddel.

Die kwaliteit van die uiteindelike produk hang of van erflikheidsfaktore,
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ook van die rantsoen. Varke verskil van beeste en skape deurdat die vet-
bestanddele in 'n rantsoen sonder veel verandering deur die liggaam opge-
neem kan word. As die vet in die rantsoen baie sag en olierig is, dan sal die
liggaamsvet van die vark ook dieselfde eienskappe he, en dis baie ongewens,
want die karkas is dan Ook sag en gevolglik moeilik om te hanteer en behoorlik
op te sny. Sulke sagte vet word gouer galsterig as vaste vet. Die olie-
bestanddele van grondboontjies, sojaboontjies, mielies, ens., word as sagte
vet in die liggaam opgeneem. Daarenteen sal voersoorte soos aartappels,
gars en kafferkoring, in harde vet omgesit word. Liggaamsvet wat uit
koolhidrate opgebou is, is vas. As vars vis of galsterige of olierige vismeel
gevoer word, sal die vleis daarna smaak. As die rantsoen waterig is, byvoor-
beeld uit groot hoeveelhede melk bestaan, sal die vleis ook waterig wees.
Al hierdie toestande kan vermy word deur net klein hoeveelhede van die
genoemde voedingstowwe te voer of deur dit 'n tyd voor die vark geslag
moet word, heeltemal uit te skakel.

Voeding en Beheer van Verskillende Klasse Varke.

Die beer word dikwels in 'n klein hokkie opgesluit, sodat hy weinig
oefening kry. So'n toestand, gepaard met afsondering, is dikwels oorsaak

Die Beer. 
dat hy kwaai word. Hy moet in die somer buite loop, en
in die winter in 'n taamlike groot hok gehou word. 'n Jong

groeiende beer wat buite wei, kan omtrent 1 tot 2 lb. graanmengsel vir elke
100 lb. lewende gewig kry en 'n halfpond tot een pond as hy uitgegroei is.
Hierdie hoeveelhede moet verdubbel word as daar geen weiding beskikbaar
is, en geen sappige voer verskaf word nie. Die graanmengsel kan bestaan
uit 4 dele gemaalde mielies en 1 deel gemaalde gars met 5 tot 10 persent
vleismeel. Die jong beer kan ook 'n mengsel bestaande uit 2 dele gemaalde
mielies en 1 deel pollard met 5 tot 10 persent vleismeel kry. Die helfte
van die vleismeel kan vervang word deur grondboontjie- of sojaboontjie-
oliemeel. As afgeroomde melk gegee word, kan die ander proteien-
bevattende voedsels, na gelang van die hoeveelheid melk, verminder of
selfs heeltemal uitgeskakel word. Daar is baie ander rantsoene wat
gegee kan word. Waar kafferkoring goedkoop is, kan 'n deel van die
mielies daardeur vervang word, en as die varke aartappels kry, kan vir elke
4 lb. daarvan 'n pond minder van die graan gegee word. 'n Mengsel van
mineraalstowwe, soos hierbo aangegee, behoort saam met die graanrantsoen
gevoer te word.

'n Jong beer moet minstens 7 maande, en as hy nie heeltemal uitgegroei
is nie, omtrent 9 maande oud wees voo, hy gebruik word. Die beste
is om 'n beer hoogstens een sog per dag, en elke sog net eenmaal te laat
dek. Hy moet dus nie onder die sogge loop en na willekeur teel nie, tensy
daar slegs 'n paar sogge is. As die beer te veel gebruik word, sal die werpsels
klein en swak wees. 'n Beer moenie net nadat hy gevreet het 'n sog dek
nie ; die beste tyd is net voor hy kos kry. 'n Volwasse beer kan van 30
tot 40 sogge per jaar dek as hy met gereelde tussenpose gebruik word.

Indien meer as een beer aangehou word, is dit 'n goeie gebruik om
hulle bymekaar te laat loop, maar hul slagstande moet eers verwyder word.
Dit kan met 'n boutknipper of 'n koevoet en 'n koubeitel gedoen word.

Die ouderdom waarop sog vir die eerste maal gedek word, hang
of van haar ontwikkeling. 'n Goed ontwikkelde jong sog kan op die ouder-

Die Sog.	
dom van agt maande gedek word, maar party is nie bekwaam
voor hulle 12 maande oud is nie. 'n Sog wat te klein gedek

word, kan nie 'n groo en swaar werpsel !ewer nie. Haar melkkliere ont-
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wikkel nie behoorlik nie, en sy het dus nie met later werpsels soveel melk
as een wat die eerste maal 'n groot werpsel grootgemaak het nie.

Bale sogge sal 'n paar dae nadat hulle gejong het beer vat, maar dit
behoort nie toegelaat te word nie. 'n Paar dae nadat 'n werpsel gespeen is,
sal die sog weer beer vat. Dis egter beter om haar na die kleintjies gespeen
is eers goed te voer en dan 3 of 4 weke later te laat dek. Net na die kleintjies
gespeen is, is die sog in 'n swak kondisie, en as sy dan gedek word, sal die
werpsel klein wees. Die datum van dekking behoort aangeteken te word,
sodat die sog behoorlik versorg kan word wanneer sy moet jong. Dragtig-
heid duur omtrent 112 tot 114 dae.

'n Sog kan 15 tot 16 werpsels lewer. Die tyd wat sy vir aanteeldoeleindes
aangehou kan word hang af van haar aanteelvermoe. Die aantal varkies per
werpsel neem toe van die eerste tot die vierde werpsel, waarna dit bestendig
bly tot omtrent die sewende of agste werpsel, en vervolgens geleidelik afneem.
Onder behoorlike bestuur kan 'n sog elke jaar twee werpsels voortbring,
maar meesal word drie werpsels in twee jaar verkry.

Geskikte Rantsoene.—Droe sogge wat nie maer is nie en op goeie welding
loop, kan met 1 tot 2 lb. graan klaarkom. Gedurende die winter moet hulle
wortelvoer, beeskool en sappige voer kry, of lusernhooi, ingeval sappige
voer nie beskikbaar is nie. Die sogge moet voer kry wat genoeg protefen
en mineraalstowwe bevat, sodat die varkies wat moet aankom sterk skelette
kan ontwikkel. Sogge wat nie behoorlik gevoer word nie, gee klein en swak
werpsels en min melk. Oefening is ook bale belangrik vir aanteelsogge.
Dis 'n goeie plan om die hokke 'n afstand van die voerplek af te maak, sodat
hulle noodwendig 'n bietjie oefening moet neem.

Dragtige sogge wat in goeie kondisie is, hoef vir die eerste 10 tot 12
weke nie ekstra voer te kry nie. Die sog moet die laaste 4 tot 6 weke voor
die kleintjies aankom meer voer kry, want gedurende die tydperk ontwikkel
die fetus die meeste. 'n Dragtige sog kan oor die algemeen gedurende
die eerste 10 tot 12 weke omtrent 4 tot 5 lb. kragvoer kry, as sy nie op
weiding is nie, en 6 tot 7 lb. gedurende die daaropvolgende 4 tot 5 weke.
Die laaste week word die hoeveelheid tot omtrent die helfte verminder.
Een of twee pond semels word by die rantsoen gevoeg omtrent 'n week
voor die sog moet jong ; dit verhoed hardlywigheid. Groenvoer moet
altyd gegee word as dit beskikbaar is. Jong dragtige sogge wat nog groei,
moet graanmengsels kry teen die hoogste skale hierbo aangedui.

Die rantsoene sal afwissel in verskillende omgewings, aangesien daar
baie geskikte graansoorte is wat gebruik kan word. Gemaalde mielies
alleen het goed beantwoord as die enigste graansoort waar sogge op welding
geloop het. Gars kan in die verhouding van 1 deel teen 4 dele mielies gegee
word, as dit nie te duur is nie. Kafferkoring en aartappels is ook uitstekend.
Varke hou van artisjokke. Die gcedkoopste is om hulle dit te laat uitvroetel.
Jong sogge wat op groen welding loop of lusernhooi kry, behoort omtrent
5 persent vleismeel, grondboontjie-oliemeel of sojaboontjie-oliemeel by
die graanrantsoen te kry. As afgeroomde melk gegee word, is hierdie pro-
teIenvoedsels nie nodig nie. Volgroeide sogge wat op welding loop of
lusernhooi kry, kan sonder hierdie protefenvoedsels klaarkom tot 4 of 6 weke
voordat hulle moet jong ; daarna moet omtrent 5 persent van hul kos uit
een of ander proteienvoedsel bestaan. Die mengsel van mineraalstowwe
behoort altyd gegee te word. Dit kan in oop bakke gegee word, maar daar
word minder gemors as omtrent 3 lb. van die mineraalstowwe by elke 100
lb. graanmengsel gevoeg word.
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Versorging van die Sog wanneer sy moet Jong en Daarna.

'n Rekord behoort gehou te word van die datums waarop sogge gedek
word, sodat die nodige voorsorgsmaatreels geneem kan word wanneer
elkeen moet jong. Omtrent 7 tot 10 dae voor "die tyd behoort die sog
alleen in 'n teelhok geplaas te word. Daar is veral gevaar van hardlywig-
heid as gevolg van hierdie verandering, en 'n sog wat hardlywig is wanneer
sy jong, kan haar kleintjies verloor, en miskien self doodraak. As die
voer verminder, 1 tot 2 lb. semels by die meel gevoeg, en 'n hoeveelheid
wortelvoer of groenvoer ook gegee word, sal die sog egter nie maklik
hardlywig word nie.

Voordat 'n sog in die teelhok kom, behoort sy gewas en ontsmet te
word. Sy behoort met seep gewas te word, sodat daar geen gevaar bestaan
dat die kleintjies met inwendige parasiete afkomstig van die welding besmet
sal word nie. 'n Reling in die teelhok, omtrent 7 duim van die grond
en die muur af, sal verhoed dat die sog die kleintjies teen die muur dooddruk.
Die strooi vir beddegoed gebruik moet kort wees en nie te dik 18 nie, anders
kan die kleintjies nie you genoeg uit die pad kom as die sog gaan le nie.

As die sog prikkelbaar of lomp is, is dit 'n goeie plan om elke kleintjie
te verwyder sodra dit gebore word, en die werpsel terug te bring wanneer
sy klaar gejong en weer bedaar het.

Geskikte Rantsoene.—Gedurende die eerste 24 uur na die kleintjies
aangekom het, behoort die sog geen kos te kry nie, maar net water. As
sy egter honger lyk en in die hok heen en weer loop, kan semels tot 'n dun
pap gemaak met water gegee word om haar tot bedaring te bring. Na die
eerste dag kan semels, pollard en hawer (omtrent in gelyke dele) gegee
word, terwyl mielies en proteienvoedsels op so'n manier bygevoeg word
dat die sog binne 'n week tot 10 dae op vol rantsoen is. Na 'n week kan
die semels uitgeskakel en net mielies, pollard en 'n hoeveelheid proteien-
voedsel gegee word. Die pollard kan na gelang van die prys, tot 50
persent van die rantsoen uitmaak. Daar is telers wat reken dat gars nie
aan sogge met kleintjies gegee behoort te word nie. Die protelen-
voedsel kan in die vorm van vleisrneel, bloedmeel, sojaboontjie-oliemeel,
grondboontjie-oliemeel en afgeroomde melk wees. Die proteIengehalte
van die rantsoen moet 10 persent of hoer wees. Daar moenie meer
as 5 persent bloedmeel gegee word nie ; die proteIengehalte van die
rantsoen moet deur een van die ander proteIenvoedsels vermeerder
word. Die hoeveelheid kos moet afwissel na gelang van die getal kleintjies
wat gesoog word. As algemene leidraad word aan die hand gegee dat
die sog die eerste week nadat die kleintjies aangekom het en daarna
daagliks een pond meelmengsel kry vir elke kleintjie wat gesoog word.
Groenvoer of wortelvoer behoort daagliks gegee te word, as dit beskikbaar
is, of anders moet die sog lusernhooi kry. Dis noodsaaklik om 'n sekere
hoeveelheid lywige kos te gee.

Uit proewe in Duitsland uitgevoer, het dit geblyk dat die grootte van
die werpsel invloed uitoefen op die totale hoeveelheid melk wat 'n sog gee.
Sogge met werpsels van hoogstens 6 kleintjies het in 8 weke 5.2 lb. melk
elk per dag gegee ; sogge met werpsels van 7 tot 9 kleintjies, 6.8 lb., en die
met werpsels van meer as 10 kleintjies, 9.1 lb. Die gemiddelde daaglikse
hoeveelheid melk per sog gedurende die 8 weke vir alle varke was :—

Weke in die melk.... I I	 2 3 4 5 6 7 8 Gem.

Melk per dag—lb...... 70	 8.0 8.5 8.2 7.6 6.9 5.9 5.3 7.2
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Voeding en Beheer van Jong Varke.

Varkies sal gewoonlik begin vreet as hulle omtrent 3 weke oud is.
Soos hierbo aangetoon, begin die melkproduksie van die sog omtrent dieselfde

tyd te daal, sodat 'n hoeveelheid ander kos nodig is om die
(a) Voor hulle eetlus van die kleintjies te bevredig. Die swaarste varkies
gespeen
word. in 'n werpsel begin voor die ligter kleintjies vaste kos te

vreet. Dis derhalwe die beste om al die wat bale swak is
in 'n groot werpsel vroeg of te maak, daar hulle selde die groter varkies
inhaal. Wanneer die varkies begin vreet, is dit beter om 'n hoek van die
varkhok of kampie of te skort met 'n opening waar die sog nie kan deurgaan
nie. Die kos behoort droog gegee te word in 'n outomatiese voerbak,
of onder 'n dak waar dit nie kan nat word nie, sodat die varkies na willekeur
kan gaan vreet. Sulke varkies sal nie veel agteruitgaan as hulle gespeen word
nie.

Mielies, gars en pollardmeel is geskikte voer vir jong varkies. Dit word
gegee in verhoudings volgens die heersende pryse. 'n Rantsoen bestaande
uit 50 persent gemaalde mielies, 40 persent pollard en 10 persent vleismeel
sal geskik wees. As pollard te duur is, kan minder daarvan gegee en dit kan
selfs uitgeskakel word. Tot die helfte van die gemaalde mielies kan deur
garsmeel vervang word, as laasgenoemde nie te veel kos nie. Die helfte
van die vleismeel kan vervang word deur bloedmeel, grondboontjie-oliemeel,
sojaboontjie-oliemeel of afgeroomde melk of karringmelk. Afgeroomde
melk en karringmelk is vir jong varke die beste proteen-ryke kos en moet,
indien beskikbaar, die eerste gegee word. Die trogge moet gereeld skoon-
gemaak word, anders kan die varkies buikloop kry.

Die volgende tabel toon die werklike en betreklike hoeveelhede sog-
melk en graanmengsel wat 'n jong varkie daagliks nodig het totdat hy 8
weke oud is, volgens bevindings van Duitse navorsers

Week.

Melk. Graanmengsel.

lb. lb.

1 	 0.78 100
2 	 0.90 100
3 	 0.94 97.4 0-02 2.6
4 	 0-95 83.9 0.18 16.1
5 	 0.85 66.2 0.44 33.8
6 	 0.79 49.9 0.79 50.1
7 	 0.66 37.0 1.08 63.0
8 	 0.58 28.5 1.46 71.5

Kastreer en Merk.—Die beste tyd om jong varkies te kastreer, is op die
ouderdom van 6 weke. Hulle sal dan wanneer hulle gespeen word, d.w.s
op die ouderdom van 8 weke, heeltemal herstel wees.

Ingeval stamboekvarke geteel word, moet elke varkie in die werpsel
'n onderskeidingsmerk kry. As verskeie sogge met werpsels in een hok
gesit word, behoort die kleintjies gemerk te word voordat hulle bymekaar
kom ; in ander gevalle kan dit uitgestel word totdat die beertjies gesny
of die werpsel gespeen word. Ingeval varke vir die mark geteel word, kan
al die kleintjies in elke werpsel met dieselfde nommer of merk vir rekord-
doeleindes gemerk word. 'n Boer weet dan dadelik as hy varke weeg of
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verkoop, watter sog hulle aangeteel het. Op hierdie manier kan sogge,
wat gereeld kleintjies aanteel, wat stadig groei of van swak kwaliteit is,
uitgeskakel word. Onderskeidingsmerke kan maklik deur middel van 'n
stelsel van oormerke aangebring word, soos in die tekening aangetoon.

Hansgrootmaak van Varke.—Dit moet soms gedoen word, en as die varkies
'n paar dae oud is, word daar nie bale moeilikheid ondervind nie. As 'n
sog doodgaan of g'n melk het as die werpsel aankom nie, en daar geen ander
sogge is wat in daardie tyd kleintjies kry nie, dan is die enigste uitweg om
hulle 'n paar maal per dag met die bottel te voer. Skrywer het varkies
hansgrootgemaak wat vanaf die vierde dag na geboorte uit 'n vlak skottel
begin drink het, en van die sesde dag nie meer uit die bottel gevoer is nie.
Gedurende die eerste paar weke moet die varkies vyf- tot sesmaal per dag
kos kry, en daarna is driemaal per dag genoeg. Die melk kan verdun word
met omtrent +. tot ;de water en 'n bietjie lewertraan en natriumbikarbonaat
bygevoeg om buikloop te voorkom. Elke varkie kry omtrent 'n kwart-
gallon melk per dag. As hulle omtrent twee tot drie weke oud is, kan klein
hoeveelhede van die meelrantsoen vir speenvarkies by die melk gevoeg
word, en dit kan geleidelik vermeerder word totdat hulle 'n taamlike dik
mengsel kry. Mieliemeel, vleismeel, en die mengsel van mineraalstowwe kan
ook apart gegee word, sodat die varkies kan vreet soveel as wile wil.

Daar bestaan heelwat meningsverskil met betrekking tot die beste
ouderdom om varkies te speen. Vir tentoonstellingsdoeleindes loop hulle

by die sog tot hulle 10 of 12 weke oud is. As twee werpsels
(b) Nadat die per jaar verlang word, dan moet die varkies nie later as op

gesp
Varki

een is.
es

8 weke ouderdom gespeen word nie. Daar is telers wat
varkies met sukses op die ouderdom van 6 weke speen, waar

volop afgeroomde melk beskikbaar is, maar in so'n geval is sorgvuldige
bestuur en voeding nodig, en dis derhalwe veiliger om op 8 weke te speen.

Varke om te hou of vir teeldoeleindes te verkoop moet, waar moontlik,
met speentyd van die res afgesonder word. Hulle moenie vet aansit nie en
rdoet derhalwe volop proteienvoedsel kry ten einde behoorlik te kan uit-
groei. Die beste resultate sal verkry word as die varke op welding loop,
of, waar welding nie beskikbaar is nie, in taamlike groot kampe waar hulle
wortelvoer of lusernhooi kry. Die beste proteIenvoedingstowwe vir jong
groeiende varke is afgeroomde melk en vleismeel, wat bale smaaklik en dus
die beste is om te gee wanneer die moersmelk weggemeen word. Daar is
baie tipes rantsoene wat die varke nie te vet maak nie, en dus gegee kan word.
Mieliemeel en pollard, in die verhouding van 2 of 3 tot 1, na gelang van die
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prys van pollard, of mieliemeel en garsmeel in die verhouding van 4 tot 1
kan gegee word. As die varke op weiding is of lusernhooi kry, kan 5 tot
10 persent van die rantsoen uit vleismeel bestaan totdat hulle omtrent 150
pond weeg ; daarna hoef slegs 5 persent gegee te word. As afgeroomde
melk gegee word, kan die varke totdat hulle 'n lewende gewig van 150 lb.
het, slegs 5 persent vleismeel kry, en daarna kan dit uitgeskakel word,
mits genoeg afgeroomde melk beskikbaar is. Daar moet in alle gevalle
3 lb. van die mineraalmengsel by elke 100 lb. graanmengsel gevoeg word.

Die hoeveelheid graanmengsel is omtrent 2 tot 3 lb. elk per dag vir
varke tot 100 lb. lewende gewig, en daarna 4 tot 5 lb. As daar nie bale
weiding beskikbaar is nie, kan varke oor 200 lb. lewendige gewig effens
meer graan kry. Die meelmengsel kan tweemaal per dag in die vorm van
dik pap gegee word.

Vleis- en Spekvleisvarke.
Varke bestem vir verkoop as vleisvarke, d.w.s. op 'n lewende gewig

van omtrent 100 lb., moet sodra hulle gespeen word 'n vetmaak-rantsoen
kry, aangesien hulle nie veel hoef te groei nie. Hulle moet nie in groot
kampe gesit word nie, maar in hokke of klein droe kampies. 'n Hoeveelheid
groenvoer kan daagliks gegee word om hulle gesond te hou. Goeie resultate
is verkry waar geen groenvoer gegee is nie. As hulle in hokke gehou word,
sal dit goed wees om grond of houtskool in bakke te verskaf. Een van die
goedkoopste rantsoene wat gegee kan word, bestaan uit 90 persent mielie-
meel en 10 persent vleismeel ; die varke moet twee- of driemaal per dag
soveel as hulle wil vreet in die vorm van 'n dik pap kry. 'n Deel van die
mieliemeel (10 tot 20 persent), kan deur garsmeel, en die helfte van die
vleismeel deur grondboontjie- of sojaboontjie-oliemeel vervang word.
Varke bestem vir verkoop as spekvarke moenie lywige kos kry nie.

Spekvleisvarke word geslag as hulle 'n lewendige gewig van omtrent
200 lb. bereik het. Sulke varke moet eers behoorlik uitgroei ten einde
'n goeie hoeveelheid spekvleis te kan oplewer, en eers daarna vetgemaak
word. Hulle kan dus op weiding loop as dit beskikbaar is, of in taamlike
groot kampe gesit word totdat hulle 'n lewende gewig van 130 tot 150
lb. bereik het, en dan op hok gesit en reggemaak word om te slag. As
kampe of weiding nie beskikbaar is nie, kan goeie resultate verkry word
deur hulle op hok te sit net nadat hulle gespeen is. Die varke sal goed
vleis aansit as hulle elke dag volop groenvoer, wortelvoer of lusernhooi
kry.

Daar is 'n groot verskeidenheid van voedingstowwe wat gebruik kan
word om spekvleisvarke mee vet te maak ; die beperkende faktor is ge-
woonlik die prys. Volgens talryke proewe uitgevoer deur die Departement
van Landbou en Bosbou, is die mees ekonomiese rantsoen vir spekvleisvarke
'n rantsoen bestaande uit 90 persent gemaalde mielies en 10 persent vleismeel
saam met die reedsgenoemde mineraalstofmengsel. Dit is as die standaard-
rantsoen aangeneem, en alle ander rantsoene is vir proefdoeleindes daarmee
vergelyk. Die varke kry tweemaal per dag net soveel as hulle wil vreet in
die vorm van 'n dun pap. Weiding of volop groenvoer moet ook beskik-
baar wees. Varke, veral Grootswart en kruisings daarvan, is gewoonlik
taamlik vet as hulle op 'n gewig van 200 lb. geslag word. Toetse met suiwer
Grootwit het uitstekende resultate gelewer ; 80 persent van die spek-
vleisvarke is naamlik as eerstegraad-maervleis (" Lean Sizeable ") gegradeer
en die belangrikheid van die tipe vark in verband met die finale produk
is dus duidelik.

Rantsoene.—'n Uitstekende rantsoen word verkry as die helfte van

299



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

die mieliemeel deur garsmeel vervang word. So'n rantsoen bevorder
die produksie van bale goeie spekvleis met vaste vet, maar gars is duur
en die verskil in prys is dikwels nie geregverdig nie. Minder gars kan ook
gebruik word. Goeie resultate is ook verkry wav 50 persent van die mielies
in die standaardrantsoen deur N'Yati (manna) vervang is, maar varke wat
kafferkoring gekry het, was te swaar en te vet. Hierdie uitwerking kan in
sekere mate verhoed word deur 'n maerder tipe vark wat stadiger groei
aan te hou.

As volop afgeroomde melk beskikbaar is, kan die varke gemaalde mielies
en 2 gallon afgeroomde melk elk per dag kry, saam met die mineraalstof-
mengsel. As daar nie soveel beskikbaar is nie, sal dit beter betaal om elke
vark daagliks 'n halfgallon te gee, en 5 persent vleismeel by die mieliemeel
te voeg.

'n Deel van die vleismeel in die rantsoen vir spekvleisvarke kan vervang
word deur protelenvoedsels, soos lusernmeel, grondboontjie-oliekoek en
sojaboontjie-oliekoek. Die vleismeel kan verminder word tot 5 persent
van die rantsoen en deur 15 persent lusernmeel vervang word. Dit word
egter weens die hoe koste gewoonlik nie baie gebruik nie. Grondboontjie-
oliekoek en sojaboontjie-oliekoek, omtrent 5 persent van die twee saam,
kan ook omtrent die helfte van die vleismeel vervang.

Die volgende tabel is 'n opsomming van voedingstoetse wat aan baie
Amerikaanse proefstasies uitgevoer is, en toon die verhouding tussen die
gewig van varke teenoor verbruikte voer en toename in gewig

Voer
daaglikse

Werklike Getal Voer per verbruik Gemiddelde Voer per
Gewig van Varke. gemiddelde diere vark per per daaglikse 100 lb.

gewig. gevoer. dag. 100 lb.
lewend ige

gewig.

toename. toename.

lb. lb. lb. lb. lb. lb.

15 tot	 50 	 38 174 2.2 6.0 0.8 293
50 tot 100 	 78 417 3.4 4.3 0.8 400

100 tot 150 	 128 495 4.8 3.8 1.1 437
150 tot 200 	 174 489 5.9 3.5 1.2 482
200 tot 250 	 226 300 6.6 2.9 1.3 498
250 tot 300. 	 271 223 7.4 2.7 1.5 511
300 tot 350. 	 320 105 7.5 2.4 1.4 535

Kook van Kos.—Enkele jare gelede is feitlik alle varkkos gekook. Dit
is egter skadelik om smaaklike voer te kook, en toetse in-Amerika het getoon
dat daa-deur 10 persent van die waarde van die kos verlore gaan. Aartappels
is die enigste gewone kos wat gekook of gestoom moet word, voordat dit
aan varke gegee word. Dit hang van omstandighede af of meelmengsels
nat of droog aan spekvleisvarke gegee moet word. Totnogtoe is geen oor-
tuigende bewys gevind dat die een beter as die ander is nie. As die varke
hul kos droog kry, word hulle nie so you dik nie en hulle vreet dus !anger.
Veral varke wat in hokke gehou word, sal af en toe opstaan om 'n paar
bekkevol te vreet. As die rantsoen droog is, kan dit bes in outomatiese
voerbakke gegee word, want dan is daar minder werk aan verbonde. Som-
mige telers in Denemarke, Swede en Holland hou nie van die outomatiese
voerbakke vir spekvleisvarke nie, want hulle meen dat die varke te veel
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sal vreet en gevoglik ietwat vet sal wees wanneer hulle die regte gewig
vir spekvleisdoeleindes het.

Dit is van geen voordeel om die meelrantsoen te week nie en verhoog
net die koste, maar die klein grane wat nie gemaal kan word nie, moet eers
geweek word.

(G. N. Murray, Veeteelt-ondersoekbeampte, Afdeling Landbou-onderwys en uitbreiding.)

Teling en Bestuur.
Varkboere in die westelike Kaapprovinsie kan in twee klasse verdeel

word :-

(1) Die wat net een of twee sogge aanhou en die aanteel dikwels vir
eie gebruik slag. Sommige van hierdie varkboere hou nie eens 'n sog
aan nie, maar koop een of twee jong varke wat hulle later slag of verkoop.

(2) Boere wat vyf of meer sogge aanhou, gewoonlik vir kommersiele
doeleindes, en die aanhou van varke as 'n belangrike deel van hul boerdery
beskou.

Op meeste plase in Suid-Afrika sal dit voordelig gevind word om 'n
paar varke vir eie gebruik aan te hou. Die mees geskikte ras is waarskynlik

die Kolbroek, of, as varke van die verbeterde rasse verlang
Varke vir	 word, die Berkshire of die Middle White. Die Kolbroek
eie Gebruik. i

s 
'

besonder geskik, want die soort het nie bale proteIen
nodig nie, en is dooierig van geaardheid en veroorsaak herhalwe minder
ergenis wanneer dit op die werf losloop. Varke wat deur boere van eers-
genoemde klas aangehou word, moet gewoonlik leef van afval uit die huis,
die melkery en die groentetuin, en kry miskien 'n beperkte hoeveelheid
pitkos as hulle in 'n hok vetgemaak word.

Boere wat voornemens is om varkboerdery op groot skaal te onder-
neem, moet eers onderstaande punte oorweeg : (a) Afstand van spoorweg

en spekvleisfabriek ; (b) watervoorraad ; en (c) voer wat
Vark-	 op die plaas geproduseer kan word, en waarskynlik met
boerdery vir voordeel in die vorm van varkprodukte bemark sal kan
Kommer-
siele Doel.	 word.

eindes. Dit kan nie verwag word dat varke wat vir spekvleisdoeleindes
grootgemaak word groot afstande moet loop nie, en selfs wan-

neer hulle oor aansienlike afstande met waens of lorries vervoer word,
bestaan daar groot gevaar dat hulle sal doodgaan, tensy hulle bale oordeel-
kundig behandel word. Daar is ook 'n ernstige verlies aan gewig, wat nog
groter is as gevolg van die gewoonte in Suid-Afrika om varke volgens
lewende gewig te koop.

Volop water is noodsaaklik vir varke. HuIle sweet nie, en rol dus in
water om koel te bly tydens warm weer. 'n Onvoldoende watervoorraad
kan die oorsaak wees van ernstige verliese as gevolg van beroerte weens
hitte. Varke wat te warm is, vreet nie goed nie en groei dus stadiger.
lndien moontlik, moet varke weggehou word van besproeiingsvore of
strome wat van ander plase afkom. Ernstige verliese is al in Suid-Afrika
gely as gevolg van varkkoors waarvan die siektekieme in besproeiingsvore
opgetel was. Voorkeur behoort gegee te word aan water uit boorgate of
fonteine wat op die varkboer se eie plaas ontstaan.

301



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Die boer wat at sy varkkos moet koop, kan nie gedurende tydperke
van oorproduksie en ooreenstemmende lae pryse konkurreer met boere
wat self meeste van die kos vir hul varke produseer nie. Die beste toestande
vir die ekonomiese produksie van varAvleis in Suid-Afrika word aangetref
waar mielies en lusern verbou word en die boer room aan 'n botterfabriek
verkoop. Onder sulke toestande sal daar weinig of geen onkoste beloop
word om kos te koop nie, en die varkboerdery kan betaal selfs as die prys
so laag is as 4d.-41c1. per pond lewende gewig. In die westelike Kaap-
provinsie kan die volgende streke geskik geag word vir varkboerdery en
geskikte place kan daar uitgesoek word :-

(a) Die streek onder besproeiing van Worcester tot by Swellendam,
waar lusern en gars verbou kan word en suiwel-neweprodukte
ook beskikbaar mag wees.

(b) Graanstreke waar graansoorte geskik vir varke geproduseer
word ; ook streke waar room verkoop word, soos in die om-
gewing van Darling.

(c) George–Knysna, waar uitstekende groenvoer, mielies, ens.,
verbou kan word, en die boer in die toekoms moontlik ook
suiwel-neweprodukte sal he.

Plase naby groot dorpe, waar boere die afval by hotelle, res-
taurante, skole, ens., kan verkry. Boere in so'n omgewing
verkies dikwels om vleisvarke te teel, en verkoop dan self die
vleis aan hul bure. Dis noodsaaklik om versigtig te werk te gaan
wanneer afval van hierdie aard aan varke gevoer word, want dit
bevat soms soveel sout, wassoda, ens. dat dit vir die varke giftig
kan wees.

Nadat die boer besluit het dat sy plaas geskik is vir varkboerdery,
ontstaan vervolgens die vraag of by stamboekvarke moet teel of net varke

vir die mark.

Die voordele verbonde aan teling van stamboekvarke is :
(a) die werk is meer interessant, en (b) baie groter winste
word behaal indien die boerdery suskesvol is.

Daarenteen is die nadele : (a) dat 'n groter kapitaalbelegging nodig
is, en (b) dat meer besigheidservaring vereis word. Bowendien is dit nodig
om te adverteer, en daaraan is heelwat korrespondensie verbonde. Ook
kan moeilikheid ondervind word met klante wat ontevrede is, en verliese
kan ontstaan deurdat bere en jong sogge, wat nog nie gedek is nie, gehou word
in die hoop dat 'n koper gevind sat word, met die gevolg dat hulle nader-
hand te swaar is vir spkvleisvarke, en dan teen 'n verlies van die hand gesit
moet word. Kopers vern -eem dikwels na die prys op 'n gegewe ouderdom,
en nie die prys van varke van 'n sekere gewig nie, en gee dan die voorkeur
aan die goedkoopste vark van daardie ouderdom. Op hierdie manier kry
eimand wat sy varke swak voer dikwels bestellings in konkurrensie met
diegene wat die varke goed voer, omdat eersgenoemdes laer pryse kan
aanneem. Daar is .00k heelwat ekstra werk in verband met die hou van
rekords.

In verband met teling vir die mark is die volgende voordele verbonde
aan ondernemings soos spekvleisfabrieke, naamlik (a) minder kapitaal
is nodig, en (b) dit kan na 'n jaar se ervaring meer geredelik bepaal word
of die teling van varke sal betaal. Daar is minder besigheidservaring nodig
en die markpryse is ook nie so wisseIvallig nie. Die nadele is dat, aangesien
kruisteling gewoonlik aanbeveel word, die genot om beicr diere te teel

(d)

Stamboek-
of gewone
Varke.
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ontbreek, en dit kan soms moeilik gaan om die gewenste jong sogge te kry
om ou teeldiere mee te vervang.

Uitsoek van Aanvanklike Teelvarke.

Afgesien daarvan of dit die plan is om stamboekvarke of kruisgeteelde
varke te teel, moet onderstaande punte in aanmerking geneem word by
die keuse van die aanvanklike teelvarke, naamlik

(1) koop hulle van 'n betroubare teler, en

(2) soek by die koop van jong varke eers 'n goeie worpsel uit en
daarna die beste varkies in daardie worpsel volgens die erkende
standaarde vir die ras. By die keuse van varke vir kruisteelt-
doeleindes kan punte van minder belang, soos foute in kleur
of die hang van die ore, buite rekening gelaat word. By die
keuse van sogge vir kruisteeltdoeleindes is dit net so belangrik
om te sorg dat hulle behoort aan 'n bloedlyn wat vrugbaar is
en uitgesoek word uit 'n worpsel varkies wat mooi eners is, as
wanneer opreggeteelde varke uitgesoek word. 'n Beer vir die
teling van opreggeteelde varke moet afkomstig wees van 'n
vrugbare sog ; vir kruisteeltdoeleindes is dit minder belangrik

Jong ongedekte sogge en bere moet baie oefening kry en 'n rantsoen
wat volop protefen en mineraalstowwe bevat, sodat hul bene en spiere

kan ontwikkel. Die doe! is om hulle vinnig te laat groei
Bestuur van sonder dat hulle te vet word. Bere wat goed uitgegroei
Teelvarke.

is, kan 'n beperkte aantai sogge dek wanneer hulle sewe maan-
de oud is. Jong sogge behoort gedek te word wanneer hulle 8 maande oud is.
Hulle sal dan op die ouderdom van omtrent 12 maande kleintjies kry. As
die klein varkies gespeen word wanneer hulle twee maande oud is, kan die
sogge dadelik gedek word en dan sal hulle elke ses maande kleintjies kry,
want die dragtigheidstydperk is omtrent 112 dae. 'n Volgroeide sog is
gewoonlik 'n beter moer as 'n jong sog, maar dit betaal gewoonlik nie om
sogge aan te hou nadat hulle van ses- tot agt-maal kleintjies gehad het nie.
As die beer buitengewoon goedgeteel is, kan by aangehou word totdat by
omtrent agt jaar oud is,maar here word later dooierig en bale swaar en soms
ook kwaai, derhalwe is dit gewoonlik beter om hulle van die hand te sit
voordat hulle lastig word. Dit geld veral wanneer kruisgeteelde varke
geteel word. Daar is geen verlies aan die stelsel verbonde nie, want dragtige
jong sogge kan gewoonlik teen laer pryse gekoop word as die wat oues sal
haal. Selfs wanneer stamboekvarke geteel word, betaal dit selde om ou
diere te hou, want varke is so vrugbaar dat talle jong varkies van enige sog
of beer spoedig vir teeltdoeleindes beskikbaar kan wees, en geen varke
is werklik waardevol nie tensy hul nakomelinge net so goed as hulleself is
of beter.

Die volgende stelsels om jong varkies groot te maak, kan in aanmerking
geneem word : (a) waar hulle hul hele lewe in hokke deurbring ; of

(b) altyd losloop in kampe met huise en water ; (c) waar
Stelsels om	 hulle by tye losloop en dan weer in die hok gesit word ;
JongVarkies

en (d) waar kampe sowel as hokke beskikbaar is, en gebruikgroot te
maak.	 word na gelang dit nodig geag word in belang van die

varke.

Die eerste stelsel, waar die varke hul hele lewe in hokke deurbring,
het gevolg op die ou stelsel waaronder hulle in troppe in woude geloop
het. 'n Vark hou van nature nie daarvan om in 'n hok te bly nie, en hierdie
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stelsel word nie aanbeveel nie. Om goeie resultate te behaal, moet die
teelvarke bale sorgvuldig gevoer en behandel word. Die stelsel waar 'n
paar varke vir vetmaakdoeleindes gekoop en vir 'n beperkte tydperk in
hokke gehou word, is nie so ongewens nie, maar die toepassing daarvan
deur iemand wat varke teel, kan nie aanbeveel word nie.

Na bogenoemde stelsel het daar 'n verandering gekom, en die buiten-
sporige waarde wat geheg is aan vitamiene en weiding het uitgeloop op 'n
stelsel waaronder die varke altyd buite in kampe of bosse geloop het. Dis
makliker om te werk met sogge wat kleintjies moet kry as hulle in hokke gehou
word, en varke wat vetgemaak word, het meer kos nodig as hulle buite
loop en sal nie sulke goeie spekvleis oplewer as wanneer hulle in hokke
gehou word nie.

Die derde stelsel word algemeen toegepas in die westelike Kaappro-
vinsie, waar at die varke in hokke of krale gehou word onderwyl die gesaaides
nog op die land is, en dan vry loop op die plaas sodra die gesaaides geoes
is. Die beswaar teen hierdie stelsel is dat die varke dikwels in die hok
staan wanneer hulle vry behoort te loop, en buite loop wanneer hulle op
hok behoort te wees. Varke wat buite loop, loop ook meer gevaar om masels
te kry, en ernstige verliese word as gevolg daarvan gely in hierdie deel van
die Provinsie waar volgens hierdie stelsel geboer word.

Die vierde stelsel is die een wat tans op meeste moderne plase toegepas
word, en dit is blykbaar die beste stelsel onder Suid-Afrikaanse toestande.
Onder hierdie stelsel word 'n sentrale varkafdeling gemaak, met voerplekke
en hokke, asook 'n aantal kampe en huise. Skaduwee word voorsien deur
middel van borne, en water word deur middel van pype aangebring na plekke
waar die varke in die water kan rol.

Teel en Grootmaak van Varke.

Die volgende aantekenings berus op die veronderstelling dat die vark-
boer van hokke sowel as kampe gebruik sal maak, soos reeds aanbeveel is.

Omtrent 'n week of tien dae voordat verwag word dat die sog sal
kleintjies kry, behoort sy in 'n aanteelhok geplaas te word, d.w.s. 'n hok

met die reling orier-om vir die doel.	 Die hok moet deeglik
Die Sog	 ontsmet en vars kooigoed moet daarin gesit word voordat
tydens
Jongtyd. die sog daarin kom. Die sog self moet behandel word om

haar te bevry van luise en vlooie ingeval sy daarmee besmet
is. Sommige Europese en Amerikaanse telers was en ontsmet selfs die
hele sog ten einde die eiers van rondewurms, ens. te verwyder. In die
reel kom wurmbesmetting nie so erg in Suid-Afrika voor dat hierdie be-
handeling nodig is nie. Indien daar tyd beskikbaar is, sal dit die moeite
loon as die oppasser voortdurend met die sog werk sodat sy daaraan ge-
woond kan raak. Die maklikste manier is om haar rug te vryf of om haar
te krap. Die voordeel hieraan verbonde is dat die aanwesigheid van die
oppasser die sog nie sal hinder ingeval moeilikheid ondervind word wanneer
sy moet jong nie.

Wanneer opgemerk word dat die sog se uier vol is en dat sy die kooigoed
in haar bek begin ronddra, kan mens gewoonlik verwag dat sy binne 'n
paar uur kleintjies sal kry. Die geskikste kooigoed op hierdie tydstip is
gekapte strooi in beperkte hoeveelhede. As daar te veel kooigoed is, en
veral as dit bestaan uit lang strooi of gras, kan die klein varkies daarin verwar
raak en raakgetrap word. Die sog voel gewoonlik baie siek wanneer sy
moet kleintjies kry en le maar altyd. Dit kan 'n paar uur duur. Aangesien
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'n pasgebore varkie so klein is in vergelyking met sy moer (naasteby
persent tot 6-8 persent in die geval van sommige sogge) word gewoonlik
geen moeilikheid met die jonging ondervind nie. Soms breek die naelstring
voordat die varkie gebore is, en sulke varkies is gewoonlik dood of bewus-
teloos wanneer hulle aankom. As hulle net bewusteloos is, kan hulle soms
deur 'n ervare oppasser weer bygebring word. Wanneer die weer baie
koud is, is dit soms raadsaam om die varkies wat aankom te verwyder en
in 'n warm mandjie te plaas. Sodra at die varkies aangekom het, behoort
die nat kooigoed verwyder, en deur droe kooigoed vervang, en die kleintjies
weer by die sog geplaas te word. In Suid-Afrika is dit selde nodig. Geen
sog behoort meer varkies groot te maak as wat sy tegelyk kan laat drink
nie. Sommige telers reel sake so dat at die sogge naasteby op dieselfde tyd
kleintjies kry, en gee dan van die kleintjies van sogge wat te veel het aan
ander wat minder het. Op die manier maak hulle meer varkies groot per
sog want, waar 'n aantal sogge aangehou word, sal daar altyd een wees
met net 'n paar kleintjies. Dit kan maklik gedoen word terwyl die varkies
nog jonk is, want 'n sog weet selde watter varkies hare is.

Soms word sogge toegelaat om in kampe kleintjies te kry. As die kampe
vir hierdie doel gebruik word, dan moet die huise so gemaak word dat dit
toegemaak en die sog afgesonder kan word wanneer sy moet kleintjies
kry, anders sal sy dikwels buitekant nesmaak. Dit is om verskillende redes
ongewens ; as daar nat weer kom kort nadat die kleintjies aangekom het,
kan die jong varkies verkluim, en as dit mooi weer is, word hulle aan die
direkte strafe van die son blootgestel. Onder sulke toestande sal sells
swart varke deur die son gebrand word, veral by die wortel van die stert
en op die ore. 'n Ander beswaar is dat die varkies soms uit die nes loop
en van die moer afdwaal, sodat hulle uiteindelik verdwaal en verkluim.
Dan weet die oppasser nie dat daar varkies weg is nie, met die gevolg dat
hulle nooit of te laat gevind word. As opreggeteelde sogge toegelaat word
om in kampe kleintjies te kry of om in kampe te loop wanneer die varkies
nog bale jonk is, moet sorg gedra word dat die jong varkies nie deurmekaar
raak nie, want dit kan verwarring omtrent hul afstamming veroorsaak.

Wanneer die jong varkies omtrent 'n week oud is, behoort die sog met
die kleintjies in 'n goeie kamp geplaas te word, indien moontlik naasaan
die hokke. Wanneer die kleintjies omtrent drie tot vier weke oud is,
behoort hulle saam met die sog geplaas te word in 'n kamp waar daar, indien
moontlik, goeie weiding en behoorlike beskutting teen wind en reen
bestaan. Die varkies sal op hierdie stadium begin vreet.

Gebruik van Voertrog.—Net nadat die sog met die kleintjies in die kamp
geplaas is, behoort 'n vlak trog (spoordwarsleers van metaal is uitstekend)

verskaf te word en die kos wat gegee word, behoort 'n lae
Voer van	 veselgehalte te he. Wanneer opgemerk word dat die varkies
Jong Varkies.

vreet, kan hulle kos gegee word in 'n spesiale vlak trog in 'n
kruip of ander plek waar die sog nie by kan kom nie. Die beswaar hierteen
is dat die kleintjies soms deel van die sog se kos vreet en dan hul eie, met
die gevolg dat die sog nie genoeg kry nie. Die beste metode is om 'n vlak
trog te gebruik totdat die varkies goed vreet, en die vlak trog dan in 'n krip
te plaas en die sog in 'n kort, diep trog kos te gee waar die kleintjies nie
maklik kan bykom nie. Waar met kruisgeteelde varke geboer word, moet
die beertjies gekastreer word as hulle 6 weke oud is.

Wanneer opreggeteelde varke geteel word, moet die datum waarop
die kleintjies aankom en die aantal beertjies en soggies binne 'n maand
bekendgemaak word. Die jong varkies behoort gespeen te word as hulle
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omtrent twee maande oud is. Wanneer hulk gespeen word, moet hulle
in die kamp, waaraan hulle gewoond is, gehou en die sog moet weggeneem
word.

As die sog behoorlik kos gekry het, kan sy onmiddellik na die kleintjies
gespeen is weer by die beer gebring word. As die varkies gespeen word
wanneer hulle agt weke oud is, sal die sog gewoonlik binne drie tot vyf dae
daarna bronstig wees. Die jong varkies behoort dieselfde rantsoen te kry
totdat hulle omtrent drie maande oud is, waarna die verhouding ietwat
wyer gemaak kan word. Hulle behoort los te loop in kampe totdat hulle
4+-5 maande cud is. In die geval van opreggeteelde varke behoort die bere
uitgesoek en verwyder te word as hulle vier maande cud is, ingeval dit nie
tevore gedoen is nie. Die wat nie goed is vir verkoop vir teeltdoeleindes
nie, moet nou gekastreer word, antlers sal hulle nie goed wees vir spekvleis-
doeleindes nie, en as slagbere („ stags ") verkoop moet word. Varke wat
vir spekvleisdoeleindes bestem is moet nou in hokke gesit en byna uitsluitlik,

'n Geskikte trog met individuele afskortings.

op graan gevoer word. Hulle behoort geen oefening te kry nie, maar volop
kooigoed, en behoort die res van hul levee net te vreet en te slaap. Hulle
moet so min moontlik gehinder word, en behoort bemark te word wanneer
die lewende gewig 180-220 lb. is. Die gewig sal in die reel van 5-10 percent
afneem tydens vervoer van die plaas na die fabriek. Hierdie afname is hoer
in die comer as in die winter. Jong sogge en bere bestem vir teeltdoeleindes
,..an in die kampe bly, en die jong sogge wanneer hulle agt maande oud is by
die beer gebring word as hulle goed uitgegroei is. Bere kan tot beperkte
mate gebruik word as hulle sewe maande oud is.

Kampe behoort in die reel minstens 'n halfmorg groot te wees, en
daar moet 'n geskikte huis in elke kamp wees. Op Elsenburg is lusernl en

kikuyugras die beste vir permanente welding. Lusern verskaf
Kampe en	 'n groter hoeveelheid meer geskikte kos as kikuyugras, maar
Weiplekke.

kan erg beskadig word as die varke daarin kom wanneer dit
bale nat is. Om hierdie rede is dit raadsaam om 'n paar kikuyugraskampe
te he vir gebruik tydens nat weer.
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Die volgende gewasse is geskik om in kampe te saai as welding vir varke :

word solank dit nog bale jonk is.
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Varkkos.

'n Vark se maag is klein, en die beste groenvoersoorte is dus die met
'n lae vese!gehalte. Lusern en enige graan- of grassoorte is goed, mits dit

Groenkos. 
gevoer word solank dit nog bale jonk is. Wanneer dit die
stadium bereik waarop dit gewoonlik aan koeie gevoer word,

bevat dit te veel vesel. Die volgende groenvoersoorte wat bale min vesel
bevat, word aanbeveel :—

Beeskool, mangels, rape, sweedse koolrape, waatlemoene, pampoene'
en die meeste soorte afvalvrugte of -groente. Aartappels is bale waardevol
om varke vet te maak, maar dit moet gekook word om die beste resultate
te behaal. Varke kan gebruik word om verskillende soorte wortelgewasse,
soos patattas, artisjokke, aartappels, ens., te oes.

Die volgende is die vernaamste kragvoersoorte wat gebruik word om
varke te voer.

Mielies.—Gewoonlik die goedkoopste en beste vir vetmaakdoeleindes.
Witmielies is die beste om varke markklaar te maak. Geelmielies is waar-

skynlik die beste vir jong varke en teeldiere. Dit betaal
Groep met	 gewoonlik die beste om mieliemeel te koop, maar waar
min Protein.

mielies verbou word, word die koppe dikwels gevoer.

Gars.—Uitstekende voer vir varke ; gewoonlik te duur. Beste graan-
soort om spekvleisvarke markklaar te maak.

Rog.—Gewoonlik te duur, maar goed vir vetmaakdoeleindes waar dit
beskikbaar is.

Koring.—Gewoonlik te duur ; origens 'n goeie voersoort.

Hawer.—Veselgehalte te hoog vir jong varke. Waardevol as aan-
vulling van mieliemeelrantsoen vir ouer varke om die kos makliker te laat
verteer.

Pollard.—'n Uitstekende voer vir alle klasse varke, veral jong varke.
Semels.—Veselgehalte te hoog, word gewoonlik nie verteer

Middelmatige nie. Nuttig om die rantsoen aan te vul, of as 'n verkoel-
Proteien-	 ende voer vir 'n sog wat pas kleintjies gehad het.
gehalte.

Klapper- en Palmneut-oliekoek.—Goeie kos vir varke ; ge-
woonlik te duur om in Suid-Afrika gevoer te word.

Grondboontjiekoek.—'n Goeie voer vir sogge en jong varke. As varke
daarop vetgemaak word, is die vleis sag.

Walvismeel.—'n Baie uitstekende voer. Kan 'n bysmaak
veroorsaak as vetmaakvarke te veel daarvan kry.

Vismeel.—Uitstekend vir jong varke en teeldiere. Kan 'n
bysmaak veroorsaak as dit verkry word van vis wat bale die bevat, sots
harings.

Bloedmeel.—GewOonlik goedkoop, maar nie bale smaaklik nie.

Vleismeel.—Geskik vir alle klasse varke.

Hoe Pro-
teiengehalte.
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Afgeroomde melk.—Bevat bale proteien. Beste om te voer in die ver-
houding van drie pond afgeroomde melk teen een pond meel. Wanneer

groter hoeveelhede gegee word, gebruik die vark dit nie
Ander	 so ekoilomies nie.
Voersoorte.

Karingmelk.—Kom baie ooreen met afgeroomde melk.

Wei.—Bevat betreklik min proteien ; die voedingswaarde is omtrent
die helfte van die van afgeroomde melk.

Akkers.—Bevat byna geen protelen nie. Gee aanleiding tot verstopping.
Varke word vet daarvan.

Hoeveelhede om te Voer.

Tensy hulle vetgemaak word, kan varke net soveel groenvoer kry
as hulle wil vreet.

Die volgende is die gemiddelde hoeveelheid wat per dag gegee moet
word en die voedingsverhouding

Gemiddelde
Voedings-

verhouding.
Speenvarke 2 maande oud, 2 lb. per vark per dag 	 1	 : 4	 : 1	 : 4.5
Speenvarke 3 maande oud, 3 lb. per vark per dag 	 1	 : 4	 : 1	 : 4.5
Speenvarke 4 maande oud, 4 lb. per vark per dag 	 1	 : 4.5 :	 1 :	 5
Speenvarke 5 maande oud, 5 lb. per vark per dag 	 1	 : 5	 : 1	 : 5.5
Speenvarke 6 maande oud, 6 lb. per vark per dag 	 1	 : 6	 : 1	 : 6.5
Teelsogge wat kleintjies laat drink, 10-12 lb. per dag 1 	 : 4
Teelsogge naby jongtyd, 6-8 lb. per dag  	 1	 : 4
Droe sogge wat kort tevore gedek is, 4 lb. per dag 1	 : 4

Hierdie hoeveelhede is maar naasteby. Die rantsoen kan byvoorbeeld
heelwat verminder word waar die varke in goeie lusern wei.

Algemene Wenke.

'n Vark is van nature lui en sal nie veel vroetel nie, tensy daar iets
kortkom in sy rantsoen. Gewoonlik is dit proteen of een of ander mineraal,
en as dit opgemerk word dat varke baie vroetel, moet die rantsoene nage-
gaan word ten einde vas te stel of daar iets kortkom.

Die beginner behoort sy varke  van tyd tot tyd te weeg, ten einde te
bepaal of hul gewig na verwagting toeneem ; so nie, behoort gebreke
in die rantsoene wat hulle kry, reggemaak te word.

Waar wurms vermoed word, is dit raadsaam om die varke te doseer
net nadat hulle gespeen is. Varke behoort ook ondersoek te word vir
luise en vlooie, en indien nodig daarteen behandel te word.

Waar minerale by die meel gevoeg word, is dit goed om die varke
steenkool- of houtas in die kampe te gee, of anders kan houtskool gebruik
word. Blykbaar is dit ook goed om klein hoeveelhede fyn houtskool by die
meelrantsoen te voeg. Dit lyk of dit goed is om of en toe 'n graafvol grond
in die hok te gooi waar 'n vark gehou word.

As varke gedurende die winter vir 'n aansienlike tydperk in hokke met
sementvloere gehou word, behoort 'n verhoog van hout in een hoek gemaak
en die kooigoed daarop geplaas te word, sodat hulle daar kan slaap. Varke
wat baie graaf, kan jukke om die nek kry maar dis beter om 'n verandering
in hul rantsoen aan te bring.
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Die siagtande van bere groei soms baie lank uit en word gevaariik.
Dit kan maklik met 'n drilsaag afgesaag word. Die maklikste manier om 'n
vark te yang, is aan die ore of aan die stert. Om 'n vark op te tel wat 200
lb. of minder weeg, moet een man aan die twee ore vat, en 'n tweede man
aan die lieste. Groter varke, coos teelsogge en bere, kan beheer word deur
'n skuifknoop om die boonste kakebeen te sit en die vark aan 'n boom of
'n paal vas te maak.

(G. W. Johnston, Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege van die Universiteit
van Stellenbosch.)

Trogge vir Varke.

Bygaande skets toon 'n vervoerbare trog wat gebruik kan word om
varke in voer te gee. Die trog kan you en teen klein koste gemaak
word. Die grootte van die varktrog in die skets is 9 duim by 12 duim, en
is van hout gemaak. Die twee end-stukke is twee voet lank en 'n reghoekige
V-vormige groef of opening, 4. duim diep, word in die middel van elke
stuk gesaag om die sye van die trog in te laat. Die sye word gemaak van
plank 9 duim by 11 duim, en wat van enige geskikte lengte kan wees, en
die kante van elke sy word skuins gesaag met 'n hoek van 45°. Die punte
van die planke word dan ingepas in die groef van een van die end-stukke
en vanaf die buitekant van die end-stuk vasgespyker. Die ander end-stuk

	5" o"	
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r

word dan ingevoeg en vasgespyker. Die plek waar die twee sye ontmoet,
moet behoorlik vasgespyker word om te voorkom dat hulle ooptrek.

Dis enigsins moeilik vir varke om te vreet uit 'n V-vormige trog wat
te skerp is onder, en om dit te verhelp kan 'n driehoekige strook in die
boom van die trog vasgespyker word. Dit kan gemaak word uit 'n stuk
1-duim vierkant hout wat van bo tot onder skuins gesaag word. Die
trog kan tot 10 voet lank gemaak word.

Of anders kan 'n ronde trog van hout en sinkgemaak word. In
hierdie geval word 'n half-ronde stuk van 5 duim in deursny uitgesaag

309



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

uit die middel van elke end-stuk.	 'n Strook sink 15+ duim tot 16 duim
breed, word weer in elke end-stuk gevoeg en die gemerkte stukke word
bo-op die yster vasgespyker. (Sien ook bladsy 148)

Hierdie trog kan tot 9 voet lank gemaak word. Dit hou lank as dit
van jarrahout gemaak is, maar is dan bale swaarder en gevolglik moeiliker
om te hanteer.

Voorkeur word gegee aan die ronde trog, maar dis enigsins moeilik
om te maak as 'n mens nie 'n boog- of spansaag het nie.

Die end-stukke van die trogge word aangegee as 2 voet lank, want dit
maak dat die trog vasstaan. Die ende van die trog in die skets kan ses
duim langer gemaak word sodat die varke 'dit nie maklik kan omstoot
nie.

N.B.—Soortgelyke trogge kan ook gebruik word vir die voer van
skape.

(Mark Burt, Ingenieur, Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege, Stellenbosch.)

Insout en Beroking van Spekvleis en Ham.
Die boer slag gewoonlik net een vark op 'n keer om in die benodigd-

hede van sy huisgesin te voorsien. Dis egter meer winsgewend om twee
of meer varke tegelyk vet te maak omdat bale min ekstra arbeid nodig is.
'n Heeltemal goeie handel kan op hierdie manier opgebou word in tuisbe-
reide spekvleis en ham, maar dan moet mens uiters versigtig te werk gaan
om te verseker dat die varke gesond en van goeie kwaliteit is.

Insout van Spekvleis.

Varkvleis is veral geskik om gesout en gerook te word, want op hierdie
manier word die verteerbaarheid en smaaklikheid daarvan eerder verhoog
en nie verminder soon in die geval van beesvleis en ander vleis nie.

Behalwe 'n vogtige atmosfeer, is 'n konstante temperatuur 'n ver-
name faktor by die behoorlike bereiding van spekvleis. Minder tyd is nodig
om spekvleis in te sout in 'n klam kelder, waarin die temperatuur afwissel
tussen 40 grade en 50 grade F., as in 'n droe atmosfeer met 'n hoer tempera-
tuur. Die ideal(' temperatuur is 42 grade tot 45 grade F., maar dit is nie
altoos moontlik om dit op die plaas te verkry nie. Die temperatuur van die
insoutkamer moet egter nooit hoer as 60 grade F. styg nie. Hierdie toe-
stande kan makliker in die winter verkry word. Oor die algemeen word
'n kelder verkies, want daar bestaan minder moontlikheid dat die tem-
peratuur daar sal afwissel. Daar is gewoonlik ook meer vogtigheid in 'n
kelder en dis ook donkerder daarin, sodat daar gevolglik minder moontlik-
heid is dat die vleis sy kleur sal verloor. As die weer nie so koud word dat
die kmertemperatuur laag genoeg word nie, kan sakke in die deur of venster
van die insoutkamer gehang en klam gehou word deur water op hulle te laat
drup uit kanne wat hoer op hang.

Die eerste stap in die bereiding van spekvleis op die plaas is om die
vleis so skoon moontlik te kry van bloed en ander sappe wat maklik ont-

bind. Dit kan gedoen word deur die vleis vinnig te sout met

van die
Skoonmaak	 ongeveer 4 lb. sout en 1+ ons salpeter vir elke 100 lb. vleis.

vleis. Dis noodsaaklik om die mengsel van sout en salpeter deeglik
in die spekvleis in te vryf met 'n plat stuk hout, 'n klip of

'n varkoor. Die velkant word eerste behandel, en nadat dit goed en een-
vormig behandel is, moet die vleiskant op dieselfde manier behandel word.
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Stapel dan die stukke, met die hamme bo, in 'n insouttrog en laat die
water afloop. Al die vloeistof wat op hierdie stadium afloop moet weggegooi
word, omdat dit sal bestaan uit daardie onsuiwerhede waarvan die insout-
proses die vleis sal skoonmaak. Met die eintlike insoutproses moenie
begin word totdat al die vloeistof afgeloop het nie, of sowat twee dae na die
eerste insouting.

Droog-
insout. Die volgende is 'n eenvoudige resep vir die droog-insout van

spekvleis : Gebruik 4 tot 6 lb. sout, 12 ons salpeter, 1 z ons
wonderpeper en 1 lb. bruinsuiker (Demerara-suiker is meer geskik) vir elke
100 lb. vleis. Saltpeter bewaar die rooi kleur van die vleis maar maak die
vesel hard as te veel daarvan gebruik word. Suiker verhoed dat die vesel
hard word en krimp. Helfte van die hoeveelheid sout en peper moet eers
in die velkant ingevryf word en die orige gedeelte gemeng met die suiker
en speserye, presies soos by die skoonmaakproses, in die vleiskant ingevryf
word.

Vir die beste resultate en wanneer spekvleis vir 'n lang tyd gehou
moet word, moet die droog-insouting aangevul word deur bespuiting van
die stukke spekvleis met 'n inpekelspuit. As drooginsout alleen toegepas
word, word die dik vleisagtige dele nie doeltreffend gesout nie. Die pekel
wat afloop van die spekvleis in die insoutstadium kan vir bespuiting teen
dieselfde temperatuur as die van die insoutkamer gebruik word.

Die volgende is 'n geskikte resep vir bespuiting en inpekel : 22 lb.
sout, 2 lb. salpeter en 2 lb. suiker, aangemaak tot 8 gelling met water. Hier-
die mengsel word gekook en die skuim bo afgeskep totdat dit heeltemal
helder is. As die vleis maar net effens ingesout word vir vroee gebruik,
kan dit eenvoudig met hierdie pekel gespuit en heeltemal daarin gedoop
word. Al die vleis moet onder die oppervlakte van die vloeistof gehou
word, indien nodig met 'n plank en 'n gewig.

As daar 'n soutmeter beskikbaar is, moet die pekel 'n konsentrasie van
95 grade he as dit koel is. Wanneer dit gebruik word, moet dit dieselfde
temperatuur he as die insoutkamer en met 'n pomp of spuitjie wat 6 tot 8
onse vloeistof bevat, ingespuit word. Ongeveer 14 inspuitings sal genoeg-
saam wees vir 'n gemiddelde stuk en daar moet sorg gedra word dat die
skouerstuk deeglik ingespuit word.

Nadat die stukke ingesout is, moet hulle in 'n laag sout gele en bo-oor
met 'n halfduim dik laag sout bedek word terwyl die hamme bo-op gesit
word. Al die vloeistof wat nou afloop moet sorgvuldig bewaar en van
tyd tot tyd oor die spekvleis gegooi word. Na ongeveer 10 dae word die
stukke omgedraai, met droe sout gevryf en weer in die trog opgestapel.

Nadat die spek vir Brie weke (in die geval van hamme, vier weke) in
die trog was, word dit uitgehaal en die sout afgevee. Die stukke word dan
droog afgevee met 'n skoon doek en in 'n warm, droe en lugtige plek gehang
om deeglik droog te word. Om vliee weg te hou sodat hulle nie eiers in
die skeurtjies in die vleis kan le nie, moet die stukke goed besprinkel word
met peper. As die spek nie gerook moet word nie, word dit in sterk linne-
of meelblomsakke toegewerk en opgehang. Die spek moet nooit op 'n
warm plafon of in 'n klam plek opgebere word waar skimmel maklik kan
ontstaan nie.

Daar is bale reseppe vir die insout van spekvleis, maar in alle gevalle is
hul doeltreffendheid afhanklik van die werking van sout, al bevat hulle ook

watter soort speserye om 'n fyn smaak aan die vleis te gee.
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Die rookproses preserveer die vleis en gee spekvleis ook 'n fyn en
smaakvolle geur sonder dat voedingswaarde of verteerbaarheid enigsins

Rook van	
verminder. Maar dit sal alles nutteloos wees as die vleis nie

Spekvleis.	 tiehoorlik drooggemaak word voordat dit gerook word
nie.

Spekvleis kan in enige gerieflike buitehuis gerook word waar die rook-
uitlaat deur 'n doeltreffende ventilator gereguleer kan word. 'n Sement-
vloer is beter as 'n grondvloer. As die stukke heeltemal droog is, moet
hulle met fyn ertjiemeel bestrooi word en in 'n rokingskamer aan 'n yster
of balk opgehang word. Die vloer van die kamer moet bedek word met
strooi en dit weer met 'n laag droe saagsels van harde hout, eikehout, wit
dennehout of seder, sodat wanneer die kante van die strooi aan die brand
gesteek word, die saagsels sal smeul en so 'n rook veroorsaak. Die materiaal
moenie so klam wees dat dit nie kan brand nie en ook nie so droog dat dit
aan die brand sal slaan en op hierdie manier die vet smelt nie. Dit kan
voorkom word dat direkte hitte enige spekvleis bykom wat oor die vuur
hang, deur 'n sinkplaat op los stene of klippe tussen die vuur en die spek-
vleis te plaas.

Vir klein hoeveelhede spekvleis en as daar niks beters beskikbaar is nie'
is 'n eenvoudige substituut om 'n vaatjie te gebruik 'n stuk yster dwars
bo-oor te sit waaraan die spek opgehang kan word, die bodem uit te slaan
en die vat dan op 'n dubbellaag stene te sit. 'n Ysterplaat moet oor die
stene gesit word met openings aan elke kant sodat die saagsels kan smeul
sonder om te veel hitte of te gee. Die rook-uitlating kan gereguleer word
deur 'n klam sak bo-oor die vaatjie te sit. Teen 'n temperatuur van 85 grade
F. behoort die spekvleis in 2 tot 3 dae genoeg gerook te wees. Op hierdie
stadium behoort dit 'n aantreklike roesbruin kleur te he.

Spekvleis kan in semels, growwe hawermeel, gedopte hawer en ertjie-
meel, of in skoon wit toedraai-papier toegedraai en op rakke of in kaste
Verpakking weggebere word. Alle pogings moet aangewend word om te
en Op-	 verhoed dat brommers of ander plae by die vleis kom. 'n
berging.	 Eenvoudige manier om dit te doen, is om die oppervlakte van
die vleis met swart peper, alleen of gemeng met cayenne-peper, te bestrooi.
Nog 'n doeltreffende plan is om die linne, goiingsak of skoon sakmateriaal
in 'n romerige mengsel van kalk en water te week en dit om die ham of
spek te draai nadat die vleis in hawersemels gerol is. Die materiaal word
dan styf om die vleis vasgewerk en dit word in 'n koel plek opgehang totdat
dit nodig is.

Spekvleis wat matig ingesout is, word dikwels verkies, maar dit bly
nie so goed soon spekvleis wat strawwer ingesout is nie. Dit moet dus nie
te lank gelaat word voordat dit gebruik word nie. Die skouer moet altoos
eerste gebruik word, omdat die ham en middelste gedeelte die beste hou.

Insout van Ham.

Hamme kan volgens die nat of droe proses ingesout word.

Die hamme moet eers sover moontlik skoongemaak word van bloed in
die are voordat hulle in die pekel gesit word. Die pekel kan opgemaak

(I) Nat	
word uit dieselfde bestanddele en in dieselfde verhoudings

Proses.	 as wat vir spekvleis aanbeveel word (11 sout, 1 salpeter, 1
suiker) ; ongeveer 30 lb. van die mengsel word tot 10 gelling

met water aangemaak. As die pekel aangemaak is, word dit gekook totdat
dit taamlik helder is. Die hamme word vir 24 tot 36 uur in hierdie eerste
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pekel gehou sodat hulle skoongemaak kan word van bloed en organiese
materiaal. Die orige bloed word uit die are uitgedruk.

Die hamme word nou in vars pekel gesit wat soos die vorige cpgemaak
is, maar hierby kan ongeveer 1 lb. koljander vir elke 10 gelling van die pekel
gevoeg word. As die hamme gemiddeld ongeveer 15 lb. weeg word hulle
vir 21 dae in hierdie pekel gehou ; hulle moet !anger daarin gehou word as
hulle swaarder weeg en korter as hulle ligter weeg. Hulle moet dan uit-
gehaal en gedroog word, waarna hulle vir ongeveer drie dae gerook word.
Die tyd nodig vir roking sal afhang van die kleur wat die hamme moet he
Hulle word op dieselfde manier as spekvleis gerook.

Die vloer van die kelder word skoongemaak en die hamme plat daarop
gelee met die vel na ondertoe. Fyn salpeter word deur middel van en

(2) Droe 
klein sif daar oor gestrooi. Dan word droe sout daaroor

Proses. gestrooi. Die hamme word tot die volgende dag so gelaat en
dan word die ou sout afgevryf. Teen hierdie tyd het die ou

sout smakeloos geword en moet dit weggegooi word. Ham me met bysmake
word verkry as 'n gedeelte van die sout wat smakeloos geword het op
hulle agterbly.

'n Mengsel word nou opgemaak van ongeveer 85 dele fyn droe sout,
7 dele saltpeter en 8 dele suiker, en word baie hard in die dik en agterste
gedeelte van die ham ingevryf, terwyl die bloedaar op die lieskant van die
heupbeen afgedruk word tot die bloed uitloop. Die ham word gedurende
hierdie proses in een of ander houer gesit om te verhoed dat die mengsel
gemors word. 'n Stuk hout, ongeveer drie duim dik, word op die vloer
gesit en die hamme met die dun kante op die hout gesit sodat die knie-
gedeeltes skuinsloop na die vloer toe. As meer as een ry gemaak word,
word die hamme digopmekaar gedruk en die dun kante van die tweede ry
hamme bo-op die kniegedeeltes van die eerste ry gesit. As hulle op hierdie
manier geplaas word, loop die gesmelte sout in die dik binnekant van die
hamme in ; as hulle plat gele word, sal 'n gedeelte van die sout van die kante
van die hamme afloop.

Die vloer moet goed met droe sout bedek word voordat die hamme
daarop gesit word. Nadat die eerste ry gele is, word die soutmengsel oor
die hamme gestrooi en ingevryf. Elke ry word op dieselfde manier behandel.
Die hamme word vir twee dae so gelaat en dan word al die smakelose sout
met 'n growwe borsel afgevryf, waarna 'n nuwe voorraad sout ingevryf word.
Na vier dae word die ou sout weer afgevryf. Dis nou nie meer nodig om
die hamme te vryf nie. 'n Vars soutmengsel word dan oor die hamme
gestrooi en die hamme word vir 'n week so gelaat, waarna die ou sout weer
afgevryf en die hamme bestrooi word met 'n laag goeie growwe sout en so
gelaat word totdat hulle as ingesout beskou word. Hamme van 14 tot 16
lb. neem 21 dae en groter hamme het meer tyd nodig, na gelang van hul
gewig.

As die hamme vir droging uit die kelder geneem word, word hulle in
warm water gewas en mooi reggemaak. Hulle word dan, met die skenkel-
been voor, in kookwater gedoop, terwyl egter gesorg word dat die water
nie teen die vleiskant van die ham kom nie, en dan uitgehaal. Die kreukels
sal dan gladgemaak en die vet mooi en stewig wees, terwyl die maervleis
nie 'n donker kleur sal he nie.

As droog-ingesoute hamme gerook word, word hulle eers in koue water
gedoop vir 'n tydperk van ses uur en dan vir ongeveer drie dae in rook
gehang na gelang van die kleur wat hulle moet he.

(G. N. Murray, Veeteeltbeampte, Afdeling Landbou-onderwys en -uitbreiding.)
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L. Pluimveeboerdery.
Hoenderrasse.

BESONDER baie aandag is gewy aan die studie van hoenderrasse, en
gevolglik is bale rasse en soorte in die verskillende dele van die wereld

geteel. In een land het telers met die grootste ywer gewerk om 'n wit
hoender te teel, terwyl in 'n ander land weer 'n swart hoender verlang is.
Met die teling van sommige rasse is 'n groot lyf beoog, terwyl in sommige
gevalle 'n klein, en in ander gevalle weer 'n lyf van middelmatige grootte
die mikpunt van die teler was.

Die hedendaagse pluimveerasse word geklassifiseer volgens land van
oorsprong en die tipe hoender. So vind ons dat, volgens die ou gesegde
„ die tipe die ras vorm " en die soort bepaal word volgens die vorm van
die kam en die kleur van die hoender. Die Leghorn, wat waarskynlik die
bekendste ras is, bestaan uit 'n aantal soorte van verskillende kleure, byv.,
wit, swart, bruin, geel, rooibont en koekoek.

Ons het geen direkte gegewens om aan te toon in watter ontwikkelings-
periode van die mens, wilde pluimvee vir die eerste keer makgemaak is nie.
Volgens groot natuurondersoekers soos Darwin, kom alle pluimveerasse
oorspronklik van die dieselfde voorouers, naamlik, die Gallus bankiva :
die term „ gallus " beteken 'n kam, d.w.s. 'n voel met 'n kam.

Volgens Jull bestaan die hele groep voels wat bekend is as Ayes uit 'n
groot aantal orders, families, sub-families, genera en soorte, en volgens die
eienskappe wat die voels besit, word hulle aldus geklassifiseer.

Die eerste pluimveerasse, asook kapokhoendertjies, het in die suidelike
gedeelte van Asie ontwikkel. Die teenswoordige Wyandotte, Blou-koekoek
en Rhode Island Red verteenwoordig in 'n sekere mate die Brahma en Lang-
shan in tipe ; laasgenoemde twee soorte word geklassifiseer as Asiaties
en het geel vleis en geel bene.

Hoenders van middelmatige grootte, met geel bene en vleis, rooi
oorbelle, en wat eiers le met bruin doppe, is tipies van alle hoenders wat in
Amerika ontwikkel het.

In teenstelling met die Amerikaanse rasse, het Engelse telers hoenders
geteel met wit of swart bene, rooi oorbelle en wit vleis, en wat eiers met
bruin doppe le ; sommige van hulle het groot, en ander klein lywe. Die
Indian of Cornwall Game (veghoender) wat in Cornwall geteel is, is 'n uit-
sondering daar hierdie ras geel vleis en geel bene het.

Die uitstaande kenmerke van rasse van die Middellandse See is dat die
hoenders geel vleis en geel bene, enkel- en rooskamme en prominente wit
oorbelle hez, terwyl hulle eiers met wit doppe le.

Vastelandse rasse, soos die Poolse, Houdan, Faverolle, Bresse en Hamburg,
het of vaalwit of wit vleis, donker of wit bene, en le eiers met wit doppe.
Op die Vasteland word ook baie rasse aangetref met 'n kuif op die kop,
uilbaard en baard en verskeie vorms van kam, d.w.s. V-vormig, enkel-, roos-,
okkerneut-vormig en selfs 'n takkam soos die van die Buttercup. Sommige
van hierdie rasse het ook die allersierlikste veerbedekkings.

Die Oosterse rasse, soos die Sumatra, het wit vleis en donker bene,
en le wit eiers, terwyl die Maleise geel vleis en geel bene het, en eiers met
bruin doppe le.
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Die pragklas bestaan uit 'n groot aantal rasse, die kapokhoendertjies'
wat heeltemal klein is en verskillende vorms en kleure het, en slegs as 'n
liefhebbery of vir tentoonstellingsdoeleindes aangehou word.

Oor die algemeen le hoenders met wit oorbelle ook eiers met wit
doppe ; alle hoenders met rooi oorbelle le eiers met bruin of gekleurde
doppe. Onder laasgenoemde klas kan egter 'n paar uitsonderings genoem
word, naamlik, die Dorking, Sumatra, Russies-Hollands, Scotch Dumpie,
Herve ('n Belgiese ras), Prat ('n Spaanse ras), en die Padovana ('n Italiaanse
ras). Hierdie hoenders het rooi oorbelle dog 18 eiers met wit doppe. Die
Faverolle ('n Franse ras) het klein wit oorbelle en le eiers met donker-room-
kleurige doppe.

Leghorn-henne.

Alle hoenders het vier tone aan elke poot, behalwe die Houdan, die
Faverolle en die Dorking, wat vyf tone het.

Met so'n groot aantal rasse en soorte hoenders, het die pluimveeboer
'n wye keuse. Sekere rasse soon die Leghorn, Orpington, Rhode Island
Red, Blou-koekoek en Sussex, is vir bale jare geteel vir ekonomiese doel-
eindes. Hierdie populere rasse word in alle dele van die wereld geteel,
en is miskien baie hoer ontwikkel as meeste ander rasse om to voldoen
aan die vereistes van die produsent sowel as van die verbruiker.

Die bouvorm van verskillende rasse verskil aansienlik. So word van die
Leghorn gepraat as 'n hoender met 'n simmetriese bouvorm ; die buitelyne
van die Wyandotte bestaan uit booglyne, en die Rhode Island Red het 'n
reghoekige lyf.
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9

Kalkoene.
Alle mak kalkoenrasse het afgestam van die Amerikaanse wilde kal-

koene. Heelwaarskynlik is meeste soorte veral die American Bronze,
afstammelinge van die Meksikaanse wilde kalkoen.

Die Mammoth Bronze, wat dikwels die Bronze genoem word, is die
swaarste en populerste soort.

Alle kalkoene het dieselfde algemene bouvorm. Die kop is lank en
die mannetjie het vir 'n end langs die nek af geen vere nie. Die vleisige
gedeelte is vol onegalige knoppe, wat die belle genoem word. By wyfies is
hierdie vleisige gedeelte van die kop en nek nie so duidelik sigbaar nie.
In plaas van 'n kam, het die kalkoenmannetjie 'n punt op die kop wat oor
die neusgate hang. Wanneer die mannetjie pronk, word hierdie punt
bale groter as wat dit gewoonlik is.

As 'n kalkoen regop staan, loop sy lyf skuins af van die plek waar die nek
aan die lyf kom tot op die punt van die stert. Die bouvorm van die lyf is
rond, diep en vol. Op die bors groei daar 'n bossie hare wat die baard
genoem word.

Bronze-kalkoene.—Die Bronze-kalkoenmannetjie het swart vere met
'n koperglans ; elke veer het 'n swart strepie oor die punt en daar is 'n wit
randjie om die end. Die wyfies het meer wit in hul vere, veral wat die kruis-
en borsvere betref, en dit gee hulle 'n ligter voorkoms.

Die borsvere van die wyfie moet deurgaans 'n wit randjie he. Die
vlerkvere van die mannetjie sowel as die wyfie, moet wit strepe op he.
Die stertvere moet smal bruinstrepe he.

Norfolk Black.—Die Norfolk Black, wat algemeen bekend is as die
Swartkalkoen, is een van die populerste van die soorte van middelmatige
grootte soos die Buff en Slate (geel- en leikleurige) kalkoene. Die swart-
kalkoen is baie populer in Engeland, en word in groot getalle verkoop op
die Smithfieldse mark, Londen. Hierdie kalkoene is ook baie gou uitgegroei,
wat 'n belangrike faktor is.

„ Buff ".—Die Buff of Geelkalkoen is in verskillende lande bekend
ander verskillende name : in Frankryk word gepraat van die „ Sjokolade-
kleurige kalkoen ", in Engeland word dit „ Buff " of „ Fawn " genoem, en
in Amerika „ Buff ". Wat betref die kleur van die vere is dit moeilik om
hierdie te teel, want dikwels kom daar wit of swart vere voor. Dis moeilik
om Geelkalkoene te kry waarvan die vere 'n egalige kleur het.

Wit Hollandse Kalkoen.—Kalkoene met 'n wit kleur, is ongetwyfeld
geteel van die swart soorte, en kan beskou word as spelings van die natuur.
Die Wit Hollandse Kalkoen het populer geword omdat dit so gou uitgegroei
is. Nadat die vere afgetrek is, is daar geen swart penveertjies op die karkas
nie, met die gevolg dat dit 'n kenmerkende fleur het.

Teling.

By kalkoene is die kleur van die vere miskien nie van soveel belang as
by die mak hoenderrasse nie. As kalkoene net vir kleur geteel word, word
daar nie genoeg aandag aan seleksie vir bouvorm gegee nie. Volgens bestaande
vereistes vir 'n kalkoen van middelmatige grootte, moet meer aandag gegee
word aan sulke eienskappe soos kort bene, ronde vol bors, en vroee vol-
groeidheid. Uit 'n bemarkingsoogpunt is 'n ronde lyf en kort bene goeie
eienskappe.
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Klassifikasie van Kalkoene.

Naam. Klassifi-
kasie.

Kleur van
Vleis en

Vel.

Kleur van
Bene en

Pote.

Kleur van
Dop van

Eier.
Ekonomiese
Eienskappe.

Black	 Nor-
folk

Slag 	 Wit 	 Leikleurig-
swart

Room-
kleurig
met
bruin
spikkels

Fyn	 vleis	 en	 goeie
geur. Wyfies goeie
broeiers en moers.

Mannetjies, 20-22 lb.
Wyfies, 12-14 lb.

Wit Hol-
landse

Slag en
tentoon-
stelling

Rooi-wit 	 Rooskleu-
rig-wit

Room-
kleurig
met
bruin
spikkels

Fyn	 vleis	 en	 goeie
geur. Wyfies goeie
broeiers en moers.

Mannetjies, 20-28 lb.
Wyfies, 14-18 lb.

American
Bronze

Slag. 	 Wit.. 	 Baie donker
Bruin

Room-
kleurig
met
bruin
spikkels

Baie groot en sterk,
wild	 van	 geaard-
heid. Wyfies goeie
leers,	 uitstekende
broeiers en moers.

Mannetjies, 25-36 lb.
Wyfies 16-20 lb.

Geel of
Lig-bruin
(een)

Slag. 	 Wit 	 Blouagtig
wit of
vleiskleu-
rig.

Room-
kleurig
met
bruin
spikkels

Grootte dieselfde as
die van die Wit
Hollandse kalkoen.
Taamlik gehard.
Dikwels ingeteel
vir tentoonstel-
lingsdoeleindes.

	

Mannetjie,	 18-20	 lb.
Wyfie, 12-16 lb.

(A. M. Gericke, Lektor in Pluimvee, Landbouskool, Grootfontein, Middelburg K.P.)

Ganse.
In die klassifikasie van ganse word tien verskillende soorte gegee,

waarvan die Embden en die Toulouse die populerste is. Die Embden-gans
begin you le, broei goed en is 'n goeie moer. In die Unie word die beste
pryse betaal vir Embden-vere en -dons, wat 'n suiwer wit kleur het.

Die Embden en die Toulouse word soms gekruis, dan word 'n goeie
gans vir die mark verkry. Hierdie rasse vreet baie en wil grasvelde he.
As weivelde beperk is, kan daar miskien beter resultate verwag word met 'n
kleiner gansras. Die gewone grysbruin plaasgans word nog op baie plase
aangetref, en lewer 'n goeie inkomste, dog die hoeveelheid vere wat hierdie
ras produseer, kan nie vergelyk word met die van die swaarder rasse nie.
Hierdie grysbruin ganse kan aanbeveel word vir plase waar die reenval
laag is.
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Vernaamste Gansrasse.

Naam. Klassi-
fikasie.

Kleur van
Vleis en

Vel.

Kleur van
Bene en

Pote.

Kleur
van dop
van Eier.

Ekonomiese
Eienskappe.

Embden
(wit)

Slag 	 Roomkleu-
rig wit

Helder
oranje

Wit.....

	

Saggeaard.	 Begin you
le, en broei bale
goed en groei vin-
nig.

Mannetjie, 30 tot 34
lb.

Wyfie, 20 tot 22 lb.

Toulouse... Slag 	 Bleek-
oranje

Oranje.... Wit..... Goeie leer en word
selde broeis. Jong
gansies groei bietjie
stadig. Groot vre-
ter.

Mannetjie, 28 tot 30
lb.

Wyfie, 20 tot 22 lb.

Egiptiese
(Swart,
ysterkleu-
rig of
bruin ;
born wit)

Pronk 	 Donker.... Geel-roos-
kleurig

Vaal of
geel-wit

Goeie	 leers ;	 veg-
ters ;	 groei	 vin-
nig en is gehard.

Mannetjie. 8-10 lb.
Wyfie, 6-8 lb.

Sjinese
(1) wit
(2) bruin

Dubbeldoel Gelerig.... Wit, oranje
bruin,
vaal-oranje

Wit.....

	

Uitstekende	 leer ;
vleis nie so goed as
die van ander rasse
nie. Jong gansies
to klein vir mark.

Mannetjie, 12-16 lb.
Wyfie, 10-14 lb.

Afrikaanse
grys-bruin

Slag 	 Geel 	 Donker
oranje

Wit..... Produseer van 22 tot
14 eiers. Produseer
goeie jong ganse,
is gehard, en van
middelmatige tem-
perament.

(A. M. Gericke, Lektor in Pluimvee, Landbouskool, Grootfontein, Middelburg, K.P.)

Eende.
Ondergenoemde eenderasse word in Suid-Afrika aangetref, en goed-

geteelde eende van hierdie rasse is altyd beskikbaar.

Aylesbury.—Hoofsaaklik 'n slageend. Groei baie vinnig uit. Suiwer
wit kleur, donker oe, bek rooskleurig-wit of vleiskleurig, bene en pote
oranje. Die standaard gewigte is : mannetjie, 10 lb. ; wyfie, 9 lb.

Pekin.—'n Vinnig uitgroeiende slageend. Kanariegeel kleur wat in
skerp sonlig verskiet tot wit. Donker lood-blou oe. Bek helder oranje.
Die houding is meer regop as die van die Aylesbury. Die standaard gewigte
is : mannetjies, 9 lb. ; wyfies, 8 lb.
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Rouen.—'n Geharde ras. Word nie as slagras deur die handel begunstig
nie, omdat dit donker penveertjies het. Mooi en aantreklike ras. Die stan-
daard gewigte is : mannetjies, 10 lb. ; wyfies, 9 lb.

Campbell.—Hierdie eende is van middelmatige grootte, en goeie leers.
Die Kakie Campbell is die populerste soort. Baie mooi. Die standaard
gewigte is : mannetjies, 6 lb. ; wyfies, 5 lb.

Orpington.—Die Orpington is van middelmatige grootte. Uitstekende
leers en slageende. Twee soorte : Donkergeel Orpington en Blou Orping-
ton. Die standaard gewigte : mannetjies, 7 lb. ; wyfies, 6 lb.

Indian Runner.—Uitsluitlik 'n eierproduseerder. Kleure wissel of van
vaalbruin tot wit. Hierdie eende waggel nie, dog draf. Le baie en ook 'n
groot eier. Mannetjies 3+-5 lb. ; wyfies, 3-41 lb.

Makoue.—Die vernaamste kleure is swart en wit, suiwer wit, en blou
en wit. Die mannetjies is bale groter as die wyfies. Hulle le nie baie nie.
Die groot verskil in grootte tussen die wyfies en mannetjies het as gevolg
dat hulle minder werd is vir slagdoeleindes. Mannetjies, 10 lb. ; wyfies, 8 lb.

Daar eende gulsige vreters is, moet hulle baie voer kry. Dis die gewoonte
om elke volgroeide eend 6 ons meelkos, in twee dele, per dag te gee. Die

meelkos word klamgemaak en in V-vormige trogge gevoer.
Behandeling Ongeveer 3+ ons word in die more gegee, en die res last in
van Groot die middag.
Eende.

Die volgende is 'n goeie melkkosmengsel : Koringsemels,
35 lb. ; pollard, 20 lb. ; mieliemeel, 10 lb. ; lusernmeel, 20 lb. ; vleismeel
15 lb.

Verder moet nog groenvoer en skulpgruis gegee word.

Die eende wat vir teeldoeleindes aangehou word, behoort behuis te
wees in 'n huis wat oop is voor en 'n goeie droe vloer het.

Dit word algemeen aangeneem dat die eende meer vrugbaar is as swem-
water verskaf word. Dis egter nie absoluut noodsaaklik nie.

Een mannetjie kan gepaar word met vier of vyf wyfies, in die geval van
die swaar rasse, en ses tot agt wyfies in die geval van die ligte rasse.

Wanneer vir registrasie geteel word, moet die wyfies gedurende die
nag afsonderlik in klein hokkies opgesluit word en om 9 v.m. uitgelaat word.
Teen hierdie tyd behoort hulle al almal te gele het. Hulle kan dan gedurende
die dag saam loop en die aand weer geskei word.

Uitbroeiing.

Vir broeidoeleindes moet slegs groot eiers-21 ons—met gesonde doppe
uitgesoek word. Hoewel meeste telers ten gunste is van die seleksie van
eiers met wit doppe, bestaan daar tog 'n aanvraag vir eiers waarvan die doppe
'n groen kleur het. Trouens, vir baie mense is die groen kleur die enigste
kenmerk waarvolgens hulle 'n eende-eier kan onderskei van die eier van
enige ander soort pluimvee !

Die eiers behoort nie vir !anger as 'n week gehou te word voordat
hulle in die broei gesit word nie. Die broeitemperatuur moet 100' op die
bokant van die eiers wees, en die temperatuur van die masjien moet dien-
ooreenkomstig gereguleer word. Die waterpanne in die broeimasjien
moet gedurende die hele broeityd vol gehou word.
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Die eiers moet op die vyfde, veertiende en een-en-twintigste dag teen
die lig getoets word, en alle onvrugbare eiers en dooie kieme moet ver-
wyder word. Eende-eiers neem agt-en-twintig dae om uit te broei, terwyl
makou-eiers 35 dae neem. Gedurende die broeityd, moet die eiers minstens
tweemaal per dag omgedraai word, tot op die vyf-en-twintigste dag.

Wanneer die eendjies heeltemal droog en die donsies los is, behoort
hulle van die masjien na die kunsmoeders oorgebring te word.

Grootmaak	
Sodra opgemerk word dat hulle honger is, moet hulle klam

van Klein	 meelkos kry. As verlang word dat hulle moet vinnig groei,
Eendjies. moet die meelkos een of ander bron van dierlike proteIen

insluit. Die volgende meelkosmengsel word aanbeveel : 12
lb. semels ; 18 lb. pollard ; 60 lb. mieliemeel ; 10 lb. vleis- en beenmeel ;
1 lb. gemaalde kalkklip ; 2 lb. gestoomde beenmeel.

Die eendjies moet viermaal per dag van bogenoemde mengsel kry,
en elke keer net soveel as wat hulle in 10 minute kan opvreet. Namate
hulle groter word, kan hulle eenmaal en later tweemaal minder per dag
gevoer word, dog die totale hoeveelheid voer per dag moet vermeerder
word. Om twaalfuur in die dag moet hulle 'n goeie rantsoen kry van enige
soort groenvoer wat fyngesny is.

As goedgeteelde Pekin- of Aylesbury-eende op bostaande meelkos-
mengsel gevoer word, behoort hulle in 12 weke 'n gemiddelde gewig van
5 lb. elk te bereik. Gedurende hierdie tyd sal 'n eendjie tussen 25 en 30
lb. voer verbruik het.

Slag en Skoonmaak.

Wanneer eende die regte gewig vir die mark bereik het, moet hulle
vir 24 uur Been kos kry nie. Hulle moet dan met 'n slagmes doodgesteek
word, of hul nekke moet gebreek word. As hulle met 'n mes doodgesteek
word, bloei hulle beter en dan verkleur die vel ook nie. As die nek gebreek
word, moet die kop goed uitgetrek word, sodat daar ruimte ontstaan waarin
die bloed kan ophoop.

Die eende word dan in warm water, net onder kookpunt, gesteek en
gepluk sodra die vere los genoeg is. Dit is 'n vermoeiende werk.

Wanneer die vere afgetrek is, moet die eende neergesit word om at
te koel, want dan is dit makliker om hulle te dresseer. Die dresseermetode
wat gevolg moet word, hang af van die vereistes van die kopende publiek.
As die mark opgebinde karkasse verlang, moet die nek ongeveer vier duim
van die lyf af afgesny word, daarna word die gorrel uitgetrek, en die binne-
goed deur die nek-opening losgemaak. Dan moet die nek teen the lyf af-
gesny word sodat daar 'n stuk vel aan die agterkant bly sit. 'n Dwars sny
word gemaak tussen die end van die borsbeen en die aars, terwyl die aars
uitgesny word om mens in staat te stel die binnegoed te verwyder. Die
vlerke word dan teruggevou sodat dit die nekvel styf teen die lyf vasdruk,
en die bene kan onder die buikvel ingesteek word sodat hulle by die aars-
opening uitkom. Eende kan ook op dieselfde manier as hoenders met tou
opgebind word.

(C. A Pereira, Lektor in Pluimvee, Potchefstroomse Landbouskool.)
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Versorging van Eiers.
Die produksie van skoon eiers is vandag een van die probleme op meeste

pluimveeplase. By eiers, net soos by enigiets anders, het voorkoms 'n
groot geldelike waarde—veral as die kwaliteit van die binneste gedeelte
in ooreenstemming daarmee is—en daar is werklik min pluimveeplase
waar die noodsaaklikheid vir skoonmaak sowel as die skoonmaakproses selfs
tot 'n minimum verminder is. Die volgende wenke behoort van nut te
wees vir diegene wat moeilikheid van hierdie aard ondervind :-

(1) Waar gebruik gemaak word van valneste, behoort 'n voldoende
aantal neste verskaf te word. In die geval van klein troppe is een nes vir
elke twee henne ongeveer die getal wat nodig is. In die geval van troppe
van 100 of meer henne, is een nes vir elke drie of vier voldoende, en
ingeval oop neste gebruik word, is een nes vir elke vier henne heeltemal
genoeg.

(2) Neste behoort groot genoeg te wees. Vir die uiters groot, swaar
rasse, moet die neste 14 by 14 duim, en vir die ligter rasse, 12 by 12 duim
wees.

(3) Daar behoort volop skoon strooi op die vloer te wees.

(4) Die henne moet snags uit die neste gehou word.

(5) Die neste moet skoongemaak word so dikwels as dit nodig is.

(6) Hou die misplate skoon.

(7) Produseer slegs onvrugbare eiers, behalwe gedurende die broei-
seisoen. Onvrugbare eiers besit nie die vermoe om te ontwikkel nie, en
bederf dus nie so you as vrugbare eiers nie. Om hierdie rede moet die hane
na enkelhokke verwyder word sodra die broeiseisoen verby is. As enkel-
hokke nie beskikbaar is nie, moet hulle saam in 'n kamp loop—laasgenoemde
prosedure is gewoonlik oorsaak dat daar 'n paar hane vrek deurdat hulle
baklei !

(8) Eiers moet minstens tweemaal per dag ingesamel word—veral
gedurende die somer—en na die koelste plek wat beskikbaar is, geneem
word ; hoe koeler, hoe beter. Aangesien die grootte van die eiersel gebruik
word as 'n leidraad vir die bepaling van die ouderdom van die eier, en omdat
die grootte toeneem namate verdamping toeneem, moet die eiers onder
geen omstandighede in 'n warm, droe, trekkerige plek gehou word nie.
Die eiers moet ook nie naby vrugte of enigiets wat 'n bysmaak daaraan kan
gee, gehou word nie.

(9) As die eiers afgekoel is, moet hulle verpak word om so min
moontlik gehanteer te word.

(10) Met die verpakking van eiers moet die wat vuil is of die met swak of
gekraakte doppe, of die wat uitermatig groot is, uitgehou word, want as
hulle saam met die ander verpak word, breek hulle gewoonlik op die pad en
maak die ander vuil. Eiers moet altyd versigtig gehanteer word ; skommel,
skud en rowwe hantering het nog nooit die kwaliteit van eiers verbeter
nie. Eiers wat van die produsent na die eerste plek van hantering vervoer
word, behoort met die dun punt na onder in nie-geventileerde eierkaste
verpak te word ; dit het veral betrekking op eiers wat gedurende die
warm droe seisoen oor lang afstande vervoer moet word.
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(11) Op die oomblik is bemarking deur koOperatiewe eierkringe die
beste manier van verkoop. Daar vraag en aanbod ongetwyfeld die be-
langrikste prysbepalende faktore is, kan die produsent die pryse slegs
tot 'n baie geringe mate kontroleer.

Die produsent is dus genoodsaak om te verskaf wat die verbruiker
verlang en waarvoor by sal betaal, en moet dus die beste kwaliteit verseker
ten einde die hoogste pryse op die mark te haal.

(C. A. Pereira, Lektor in Plumvee, Landbouskool, Potchefstroom.)

00, 

Grootmaak van Kuikens.
Om kuikens met sukses groot te maak, moet op sekere belangrike punte

gelet word, naamlik : (1) Handhawing van die regte broeitemperature en
(2) korrekte voeding.

Aangesien kuikens in broeimasjiene of onder henne teen 'n temperatuur
van ongeveer 100' F. uitgebroei word, is dit begryplik dat, as die kuikens
net nadat hulle uitgekom het, blootgestel word aan temperature waarteen
hulle sal koue vat, baie van hulle kan vrek. Jaarliks verloor boere groot
getalle kuikens omdat hulle dit nie onthou nie, en kuikens wat op die manier
kougevat het, ontwikkel dikwels in dooierige, verpotte hoenders.

A—Lattipe voerbak. Twee voerbakke, vier voet lank, is voldoende vir' elke 100
kuikens totdat hulle 'n maand oud is. Kuikens wat op hierdie ouderdom onder-
voed word, is geneig om kannibalisme te ontwikkel.

Die temperatuur waarteen kuikens ehou moet word, sal afhang van
die beskikbare uitrusting en klimaatstoestande. Vir die sambreeltipe kuns-
moeder moet die temperatuur twee duim van die grond of 96° F. vir die
eerste week, 92' F. vir die tweede week, en 88' F. vir die derde week weer.
Ir die praktyk kyk alle suksesvolle grootmakers van kuikens egter na die
houding van die kuikens ten einde die korrekte temperatuur vas te stel.
Die kuikens is in die nag heeltemal op hul gemak as hulle uitgestrek op die
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vloer le, hulle kry koud as hulle opmekaar dring en onder mekaar inkruip
en wanneer hulle met oop bekke en hangende vlerk staan, kry hulle te warm'

Verskeie tipes kunsmoeders word te koop aangebied. Sommige van
hulle is beter as ander, dog watter tipe cokai gekies word, is dit ncodsaaklik
om die regte temperatuur te handhaaf ten einde die kuikens met sukses
groot te maak.

B.—Twee vier-voet bakke van hierdie tipe is voldoende om 100 kuikens groot te
maak vandat hulle vier weke oud is totdat hulle volgrceid is.

Die korrekte kunsmoedertemperature is egter nie die enigste vereiste
nie ; die kuikens sal nie bevredigend groei as hulle nie genoeg van die regte

voer kry nie.	 'n Goedgebalanseerde rantsoen kan droog
Voer-	 of klam gevoer word, dog die veiligste metode vir die beginner
rantsoene.

is om 'n rantsoen te voer wat uitsluitlik uit meelkos bestaan.
Die volgende rantsoene waarmee sukses behaal is, word aan die hand
gegee :-

(1) Geelmieliemeel, 70 lb. ; koringsemels, 15 lb. ; pollard, 20 lb. ;
vleis- en beenmeel, 10 lb. ; beenmeel, 2 lb. ; en gemaalde kalkklip of
gemaalde oesterskulp, 1 lb.

C.—Onvoldoende voerbakruimte is een van die oorsake van verpotte kuikens.

Hierdie rantsoen word droog gevoer in kosbakke wat so gemaak is
dat daar nie van die voer vermors kan word nie. Verder moet die kuikens

11
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water en groenvoer kry. Hierdie rantsoen is voldoende tot tyd en wyl die
jonghenne 'n lerantsoen moet kry.

(2) „ Wisconsin Home Brew."—'n Rantsoen wat geskik is in die geval
van boere wat groot hoeveelhede melk produseer en jong grasveld het waarop
die kuikens kan wei : Geelmieliemeel, 80 lb. ; pollard, 20 lb. ; beenmeel,
5 lb. ; gemaalde kalkklip of gemaalde oesterskulp, 5 lb., en sout, 1 lb.

Gee net soveel afgeroomde melk as wat die kuikens wil drink. Op
'n ouderdorn van vier weke kan hulle ook drinkwater kry.

Erde-fonteindrinkbak vir kuikens.
Vir elke 103 kuikens is drie van

hierdie drinkbakke nodig.

As sinkdrinkbakke vir die eerste keer gebruik word, moat die melk
eers minstens een Waal daarin suur word terwyl die bakke vol is, en die melk
met dan w,a;gegooi word.

(3) illin)is-kiikeivantsoen.—Vir die ontwikkeling van kuikens wat laat

uitgebroei is, sal gevind word dat hierdie rantsoen bale good is. Dis ook
be.doel vir gebruik in gevalle waar geen melk beskikbaar is nie. Dit het
die nadeal dat die rantsoen taamlik dikwels verander moet word.

Eerste
3 weke.

8-16
weke.

Na 16
weke

lb. lb. lb.
50 55 60
15 15 15
15 15 15
19 14 9

1 1 1

100 100 100

Geelmieliemeel 	
Koringsemels 	
Fyn pollard.
Vleismeel 	
Sout 	

Gemaalde oesterskulp behoort altyd in bakke beskikbaar
Voer fyngesnyde groenvoer.

'n Ernstige moeilikheid waarmee byna alle pluimveeboere sukkel,
is die verskaffing van voldoende vreet- en drinkruimte. Verdringing by

Voerbakke. 
die vreetplekke is een van die hoofoorsake van verpotte
kuikens. Die voerbakke wat in figure A, B en C aangegee

word, is eenvoudig en doeltreffend. HuIle moet nooit leeg word nie.

to wees.
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'n Gesonde en groeiende kuiken kan nie te veel van 'n goedgebalanseerde droe meel-
kosrantsoen vreet nie. Die bakke wat in die sketse aangegee word, is geskikte
houers vir melk en water. Wanneer melk gevoer word, moet gesorg word
om die bakke skoon te hou. 'n Bevredigende reeling is om 'n duplikaatstel
te he en elke bak al om die ander dag te gebruik, terwyl die ander een skoon
gemaak word.

Laat volop ruimte vir die kuikens in die kunsmoederhuis. Twee kuikens
vir elke vierkantvoet vloerruimte van die kunsmoederhuis is 'n taamlik
goeie maatstaf. Te min ruimte veroorsaak dikwels sulke moeilikhede soos
kannibalisme.

Hoewel ervare, suksesvolle grootmakers van kuikens groot lotte kan
grootmaak, word die beginner aangeraai om slegs lotte van ongeveer honderd
tot tweehonderd-en-vyftig te hanteer.

Skei die geslagte so you moontlik vanmekaar, ten einde die jonghenne
die beste kanse te gee. By die ligte rasse kan die onderskeid tussen die
geslagte maklik op 'n ouderdom van vier tot ses weke gesien word, dog by
die swaarder rasse is dit eers moontlik wanneer hulle heelwat ouer is.

As die kuikens behandel word soos hier uiteengesit, behoort hulle op
'n taamlike vroee ouderdom goed vol vere te wees en sonder kunsmatige
hitte te kan klaar kom. Moedig die kuikens aan om op die slaapstokke te
slaap, want dis een van die beste maniere om te voorkom dat hulle mekaar
verdruk. As kuikens op 'n goedgebalanseerde rantsoen gevoer is en volop
sonlig gekry het, sal hulle nie krom borsbene kry deurdat hulle op die
stokke slaap nie.

(C. A. Pereira, Lektor in Pluimvee, Potchefstroonte Landbouskool,)

Die Sentrale Eierlewedstryd op Glen.
Sedert 1926 het die Landbouskool, Glen, jaarliks sy eierlewedstryd

gehou. Die resultate wat elke jaar verkry is, spreek tot die hoogste lof
van die kwaliteit van die henne wat deur pluimveetelers van Suid-Afrika
ingeskryf is.

Weens die skerp mededinging wat daar bestaan onder persone wat
hoenders vir registrasie teel, is dit gewoonlik diegene, wat hoenders met
'n offisiele rekord kan verskaf, wat die grootste aanvraag vir stoethoenders
het, en derhalwe moet persone wat vir registrasie teel en ook in hierdie
aanvraag wil deel, hul hoenders na een of meer van hierdie offisiele toetse
in die Unie stuur.

Elke toets duur 48 weke, en vir rekorddoeleindes is dit opgedeel in
12 periodes van 4 weke elk. Aan die einde van elke periode word rekords
van individuele produksie van henne aan hul onderskeidelike eienaars gestuur,
en later word 'n verslag gestuur wat alle besonderhede bevat in verband met
die produksie van die vier beste henne uit elke toom van 5 henne, die posisie
van elke toom teenoor die van die ander, sowel as besonderhede in verband
met die weerstoestande wat geheers het, die gesondhied van die henne,
broeisheid, ververing, uitstaande produksie en hoeveel gevrek het.

In Alle eiers word daagliks ingesamel, geweeg en opgeteken volgens hul
graad, naamlik, graad A eiers is die wat 2 ons en meer weeg, graad B eiers
wat 14 ons tot 2 ons weeg, en graad C eiers is die wat minder as 11 ons
weeg.
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Hoewel alle eiers wat gele word, opgeteken word, word slegs graad A
eiers in aanmerking geneem vir posisie en offisiele rekords vir registrasie-
doeleindes.

Aan die begin sowel as aan die end van die wedstryd word elke hen
deur twee goewermentspluimveebeamptes ondersoek, en alle henne moet
tot 'n redelike mate voldoen aan die vereistes van die standaard vir die ras.

Voer.

Die volgende rantsoen word gevoer :—

Droè meelkos in bakke waartoe die henne voortdurend toegang het,
bestaan uit die volgende :—

400 lb. pollard.	 100 lb. lusernmeel.
200 lb. koringsemels. 	 100 lb. vleismeel.
100 lb. geelmieliemeel.	 25 lb. beenmeel.
100 lb. gemaalde Sussex-hawer. 2 persent visolie.

Nat meelkos bestaande uit bogenoemde meelkosmengsel en met suur
melk aangeklam totdat dit krummelrig is. Vroeg in die more word aan elke
hen soveel gegee as wat in ongeveer 20 minute opgevreet kan word.

Graan bestaande uit gelyke dele gebreekte geelmielies en koring (vol-
gens gewig). Hiervan word vroeg elke more 'n z ons, en in die agtermiddag
1+ ons aan elke hen gegee.

Groenvoer.—Gedurende die grootste gedeelte van die jaar is dit fyn-
gekapte lusern, en wintergraan gedurende die ander paar maande ; hiervan
kry hulle tweemaal perdag. Die eerste keer ongeveer 11 v.m., en die tweede
keer na die aand se voer.

Klip- en Skulpgruis is altyd beskikbaar in bakke in die hokke.

Die eerste toets vir registrasie in die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging
se Telersregister het in April 1934 op Glen begin. Hierdie toets word uit-
gevoer op dieselfde manier as bogenoemde wedstryd behalwe dat elke toom
uit tien opreggeteelde henne bestaan, en dat die produksiesyfers van die
eerste agt henne in elke hok volgens volgorde tel vir posisie, en dat elke
jonghen wat ingeskryf word, die kuiken moet wees van 'n hen met 'n offisiele
produksie van 200 of meer graad A eiers en wat geregistreer is in die Telers-
register, en 'n haan wat die offisiele R.V.P.-beenband dra.

Alle verdere besonderhede in verband met die twee toetse is verkrygbaar
van die Prinsipaal, Landbouskool, Glen, O.V.S.

(M. S. Letty, Landbouskool, Glen.)

004	

Die Moderne Hoenderhok.
Die dakke van hoenderhokke dui die soort aan waartoe dit behoort.

LEhokke is kort gelede maar ontwikkel uit hokke wat ondoeltreffend
was. Die volledige monitor was feitlik die eerste soort hok wat gebruik
is, maar het teveel glas vereis, was duur om te bou en bale moeilik om te
belug, vernaamlik in die winter. Die half-monitor soort, wat daarop gevolg
het, was 'n verbetering, maar was ook moeilik om by koue weer te ventileer,
en duur om te bou. Toe is die „ A "-fatsoen hok op proef gestel. Hierdie
hok is op 'n muur van 1+ tot 2 voet hoog gebou. Terwille van ruimte was
dit nodig om die dak groot te maak, en so'n dak het dit baie warm en ondraag-
lik in warm dae in warm streke laat word.
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Die gewel-tipe het die „ A "-fatsoen hok vervang en was geriefliker vir
die eienaar sowel as vir die hoenders. Die hok het egter nog te veel lug-
ruimte gehad. Die saamgestelde dak was 'n verbetering op die gewel-tipe ;
dit het maar min lugruimte heel bo teen die dak toegelaat. Een-derde van
die dak het voor uitgesteek en twee-derdes na agtertoe. Hierdie soort
hok beantwoord goed indien 'n bale diep hok verlang word. Om groter
doeltreffendheid te verkry, kan 'n plafon van die voorste muur af tot by

in die agterste balke 5 voet bo die vloer ingesit word. Die lug in die hok
sal dan suiwer bly as gevolg van die ventilasie van agter af onder die hang-
balke.

Die Afdak.

Uit al hierdie tipes het die afdak-hoenderhok ontstaan wat die meeste
byval gevind het, deurdat dit so eenvoudig is.

Een voordeel is die lae boukoste. Hierdie soort hok los grootliks die
moeilikheid van geskikte ventilasie op. Die dak hoef nie bale skuins te
wees nie, 'n styging van 1 voet by 'n hok van 5 of 7 voet is genoeg. Met
behoorlike ventilasie van voor of, met ander woorde, met 'n voorkant
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wat voldoende oop is, is hierdie skuinste heeltemal voldoende on die warm
lug langs die dak uit te dryf. Hierdie beweging is nie snel genoeg om 'n
trek te veroorsaak nie, maar help om die hok droog en in betel toestand
vir die hoenders te hou. Ventilasie van voor en agter laat die lug meer
beweeg en hou die hok koeler in die somer.

'n Verbetering kan by die hok aangebring word, deur 'n tweede plafon
van die agterste muur of tot een-derde die wydte van die hok in te laat,
met 'n afhang so breed as 'n balk tussen die dak en die plafon. 'n Dubbele
agtermuur waarteen die tweede plafon rus, is nog 'n verbetering op hierdie
soort hok. 'n Skuifbare skerm aan die voorkant van die dak is nuttig, ver-
naamlik gedurende reentye. (Sien sketse).

(J. W. Cleghorne, Lektor in lngenieurswese, Landbouskool, Glen, O.V.S.)

101 Wenke vir die Pluimveeboer.
Moenie van hoenders tee/ wat-

(1) in die jonghen-leseisoen nie in valneste getoets was nie ;

(2) onder normale grootte is nie ;

(3) jonger as agtien maande is nie ;

(4) nie die vereiste raseienskappe besit nie ;

(5) 'n groot persentasie klein eiers le nie, d.w.s. onder twee once ;

(6) nie fris en lewendig is nie ;

(7) bale gely het aan aarsuitsakking ;

(8) nie volkome gesonde oe het nie ;

(9) te eniger tyd hangvlerk, beenswakheid of kromnek vertoon het.

Onthou-

(10) om geen hoenders of eiers te koop van telers wie se troppe besmet
is met basilere wit buikloop en neuro-limfomatose ;

(11) om nie inteling toe te pas nie, tensy u alles weet van teling ;

(12) dat vrugbare eiers met sekerheid verwag kan word eers tien dae
nadat die haan in die hok gesit is ;

(13) dat een haan gewoonlik by nie meer as tien henne gesit moet word
nie ,

(14) dat eiers, wat in die broei gesit word nie ouer as 6 dae moet wees
nie ;

(15) dat die geskikste broeityd van middel van Mei tot die end van
Augustus is ;

(16) om net eiers van normale grootte, vorm en tekstuur in die broei
te sit ;

(17) dat formaldeheid (formalien) 'n uitstekende ontsmettingsmiddel
vir die broeimasjien is ;

(18) dat vir 200 Menne, 'n broeimasjien vir 200 eiers nodig is en 'n
masjien vir 500 eiers vir 'n trop van 500 hoenders, ens. ;

(19) dat die temperatuur van die broeimasjien 101° F. moet wees, met
die bol van die termometer tussen maar nie teenaan - die eiers nie ;
as die bol 'n entjie bo die eiers is, moet die temperatuur van 102+
tot 103° F. wees ;
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(20) om waterbakke in die broeimasjien altoos vol te hou ;

(21) dat eiers gereeld gedurende uitbroeiing omgedraai, en op die
7de en 14de dag met 'n lig getoets moet word. 	 As die embrio
dood is, moet die eier vernietig word en nie aan die ander kuikens
gevoer word nie ;

(22) dat kuikens gewoonlik nie gevoer word nie voordat hulle van 24-48
uur oud is ;

(23) om kuikens net warm genoeg te hou, sodat hulle nie tekens van
koue toon deur teenaan mekaar te kruip nie ;

(24) dat waar elektrisiteit beskikbaar is, 'n robynrooi gloei-lamp gebruik
kan word in die kunsmoeder wat vooraf donkergemaak is om te
verhoed dat 'n algemene tonepikkery, ens., onder die kuikens begin.
Die lig moet net bokant en voor die voerbakke geplaas word ;

(25) dat as jong kuikens skielik koud kry of te warm gemaak word, die
pluimveeboer meer van hulle sal verloor as gevolg van buikloop as
van basilere wit buikloop ;

(26) dat 'n jonghen nie geforseer moet word om te le voordat sy van 5+
tot 6 maande oud is nie ;

(27) dat 'n jonghen wat nie 50 eiers vanaf begin Mei tot end Augustus
le nie, waarskynlik nie 'n groot aanwins gaan wees nie ;

(28) dat die hen wat laat en vinnig verveer (April tot Junie) die beste
betaal ;

(29) dat die hen wat verveer dieselfde kos nodig het as die leende hen ;

(30) dat 'n skielike skrik of verandering van bestuur eierproduksie
kan stop sit ;

(31) om nie goeie v2lers aan die end van die tweede seisoen te slag nie ;

(32) om vanaf die dag wat die kuikens uitbroei alle ongewenstes sorg-
vuldig uit te soek ;

(33) dat dit onwenslik is om hoenders van verskillende ouderdomme,
of hoenders wat ewe oud is maar nie ewe groot is nie, saam te hou ;
as dit gedoen word sal die swakkeres nie 'n billike kans kry nie ;

(34) dat droogpluk die beste manier is om geslagte hoenders te pluk ;

(35) dat om eiers skoon te maak, hulle nie gewas moet word nie omdat
dit hul natuurlike fleur wegneem ;

(36) dat eiers in'n koel plek gebere moet word, nie geskud moet word
nie, en met die lugruimte na boontoe gepak moet word ;

(37) dat goeie kos en goeie behuising met behoorlike ventilasie bale
daartoe sal bydra om hoenderwitseerkeel te voorkom ;

(38) dat die normale temperatuur van 'n hoender 107° tot 107.5° F.
is—steek die termometer by die aars in ;

(39) dat, neuro-limfomatose (lam word), net coos basilere wit buikloop,
heel waarskynlik oorerflik is ;

(40) dat ligte-oog waarskynlik ook oorerflik is ;
(41) dat hoenders lintwurms kry deur erdwurms, grassprinkaantjies en

ander insekte te vreet ;
(42) dat 'n hoender met 'n gevaarlike rondewurm besmet kan word

deur sekere rysmiere te vreet ;
(43) dat tampans twee besmetlike siektes oordra, en 'n vorm van ver-

lamming en ook bloed-armoede veroorsaak ;
(44) dat hoenders van alle ouderdomme direkte sonlig nodig het ;
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(45) dat hoenderwitseerkeel nou verwant is aan influensa by die mens,
en op 'n soortgelyke manier behandel moet word ;

(46) dat eende, kalkoene, ganse en volstruise lamsiekte kan ontwikkel
deur dooie paddas en visse in vleie en damme, of vergifte bene op
die veld, te vreet ;

(47) dat suur afgeroomde melk uitstekend is vir die voorkoming en
behandeling van coccidiose ;

(48) dat skurwepoot besmetlik is, en veroorsaak word deur 'n klein
myt wat onder die skubbe gevind word ;

(49) dat groenvoer vir hoenders nie gekweek moet word met hoendermis
wat minder as 'n jaar oud is nie ;

(50) dat hoendermis soms die kieme van tifus, coccidiose, cholera, hoender-
pes, Newcastle-siekte, basilere wit buikloop, tuberkulose, water-
pokkies, ens., sowel as wurmeiers bevat ;

(51) dat die rooimyt you al die hoender se bloed sal uitsuig, en dat net
'n week verloop vandat die eier geld is totdat die myt wat daaruit
ontstaan alweer eiers Id ;

(52) dat vlooie nie 'n las sal wees as die hoenderhuis 'n konkreetvloer
het nie ;

(53) dat cover ons weet, die gaapwurm nie in Suid-Afrika voorkom nie,
en gaapsiekte gewoonlik te wyte is aan die verstopping van die
lugpyp met 'n kaasagtige materiaal—die gevolg van witseerkeel ;

(54) dat die klein geel knoppies hier en daar onder die vel veroorsaak
word deur die Laminosioptesmyt. Dis egter veilig om die vleis
te eet ;

(55) dat hoenders wat oenskynlik gesond is, somtyds siektekieme kan
herberg, soos byv. basildre wit buikloop en tifus ;

(56) dat verswering van die aars 'n aansteeklike siekte is wat deur die
haan of deur besmette nesstrooi oorgedra word ;

(57) dat sommige lintwurms, wanneer hulle uitgegroei is, so klein is
dat hulle nie met die blote oog gesien kan word nie ;

(58) dat wanneer 'n hoender piep het, die punt van die tong nie verwyder
moet word nie. Maak liewer die neusgate skoon sodat dit met die
toe bek kan asemhaal, en smeer die tong met vaselien ;

(59) om hoenders wat van tentoonstellings en wedstryde kom, en alle
ander nuwe aankomelinge, vir 'n maand onder kwarantyn te hou ;

(60) dat hoenders nie naby ou dipblikke toegelaat moet word nie, omdat
hulle baie vatbaar is vir arseenvergifting ;

(61) om nie geld te mors op spesiale mineraalmengsels, meelsoorte
om die henne te laat le, grootmaakrantsoene en speserye nie.
As die henne goeie rantsoene en direkte sonlik kry, is jodium, asook
lewertraan, onnodig ;

(62) om hoenders wat luise het nie te dip nie omdat hulle koue kan
vat ;

(63) dat insekpoeiers soos natriumfluoried, Pulvex, ens., en 'n smeerstof
vir slaapstokke, ,soos 40 persent nikotien-ekstrak, uitstekend is
teen luise ;

(64) dat kooltetrachloried uitstekend is vir alle wurms van hoenders
wat ons kan behandel ;
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(65) dat individuele dosering van hoenders vir wurms, ens., op die ou
end bale beter is as om medisyne in die kos of drinkwater te goof ;

(66) dat hoendertifus-entstof uitstekend is vir die voorkoming van tifus,
en verkrygbaar is van Onderstepoort en Allerton teen 5s. per 100
dosisse ;

(67) om kuikens onvatbaar te maak vir kuikenpokkies wanneer hulle
van 4 tot 6 weke oud is ; die entstof kan teen 5s. per 100 dosisse van
Allerton verkry word ;

(68) om u nie daarop te verlaat dat kaliumpermanganaat-kristalle be-
soedelde water sal ontsmet nie ;

(69) dat geld op betroubare ontsmetmiddels uitgegee, voordeliger
bestee word as geld wat op sogenaamde medisyne uitgegee word ;

(70) om nie hoenders in 'n trek te laat slaap nie ;

(71) om nie die hoenderhuis snags toe te maak sodat die ventilasie sleg
is ;

(72) dat goeie henne mak, maar lewendig moet wees ;

(73) dat verskimmelde eiers veroorsaak word deur vermufte nesstrooi
of vermufte eierkassies of 'n muf bereplek ;

(74) dat neste gemaklik, lugtig en vars moet wees ;

(75) om elke dag te sorg dat die nesstrooi skoon en vry van mis is ;

(76) om geen vermufte strooi op die vloer te he nie ;

(77) dat die intensiewe stelsel gewoonlik die beste is ;

(78) dat dit onverskillig is hoe lang die huis is, solank dit net van 15 tot
16 voet van voor tot agter is, voor minstens 7 voet 6 duim, en agter
6 voet 6 duim hoog is ;

(79) dat 'n vloer van 'n ondeurdringbare materiaal, byv. sement, die
beste vir hoenders is ;

(80) dat hoenders op 'n gemaklike slaapstok moet sit, en hulle nie aan
'n dun ronde paal moet vasklem nie ;

(81) dat 'n Leghorn 'n ruimte van 8 duim op die slaapstok moet he ;

(82) dat 'n hen van 3 tot 4 vk. voet vloerruimte moet he, en 'n kuikentjie
vk. voet ;

(83) dat 5 hoenders minstens 1 voet vloerspasie moet he ;

(84) dat daar minstens 1 voet drinkspasie vir elke tien hoenders moet
wees ;

(85) dat elke 3 of 4 hoenders 1 nes nodig het ;

(86) dat die oop afdaktipe van huis die beste en goedkoopste vir Suid-
Afrika is ;

(87) dat hoenderhuise lugtig en nie uitermate koud of warm moet wees
nie ;

(88) die waarde van suiwer water en om 'n duursame voorraad daarvan
te he ;

(89) dat die voorkant van die huise tussen noord en oos moet wys ;

(90) om, indien moontlik, die hoenders afgeroomde melk te gee ;

(91) om hulle goeie skulpgruis te voer ;

(92) om nie kalkklip te voer nie—dit bevat gewoonlik magnesium-
karbonaat ;
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(93) dat daar by plantaardige proteien 'n tekort bestaan aan sommige
van die noodsaaklike amino-sure aanwesig in dierlike protefen, soos
vleismeel en melk.

(94) dat 'n rantsoen wat net uit meelkos sonder graan bestaan, nie aan-
beveel word nie, behalwe wanneer mens die laaste paar eiers uit
die hen wil he alvorens haar weg te maak ;

(95) dat die voedingsverhouding van 'n kuiken se dieet ongeveer 1 : 4,
en die van 'n voiwasse hoender 1 : 5 moet wees ;

(96) dat gebreekte geelmielies gewoonlik genoeg is as 'n graan as die
meelkos ongeveer 4 goeie bestanddele bevat ;

(97) dat nat meelkos net gegee moet word om produksie oordeelkundig
te bevorder, veral in koue weer en wanneer die henne aan die begin
van die seisoen begin le ; voer nat meelkos vroeg in die namiddag ;

(98) dat te veel raapkool, kool, koolraap en aanverwante plante die eier
'n bysmaak en 'n hooggekleurde geel gee ;

(99) dat die meelkos van 4- tot + persent sout moet bevat ;

(100) dat growwe veselagtige voer kropmoeilikhede veroorsaak, en skerp
dinge, soos garsangels, in die keelvlies vassteek ;

(101) dat dit 'n winsgewende hoender is wat behoorlik geteel is en be-
hoorlik behuis, gevoer en versorg word.

(J. D. W. A. Coles, ondersoekbeampte, Onderstepoort.)

	00 	

Produksie en Bemarkmg van Slagpluimvee.
In die Unie word groot getalle slaghoenders verkoop. Of hulle klein

groot of oud is, hulle word nie so markklaar gemaak dat hulle 'n aan-
treklike voorkoms het nie. In hierdie sin beteken markklaar maak dat daar
genoeg vleis gevorm moet word om die bors rond en vol te maak. Teen
te veel vet sal daar miskien net soveel beswaar gemaak word as teen te
min vet.

Die hele Unie deur het mense begin eiers produseer, dog weens die
voorkeur wat deur deskundige eierprodusente gegee word aan pluimvee
van 'n ligte tipe, waarvan meeste geel velle het, word daar op die plaaslike
marke maar min van die gewenste tipe slaghoender aangetref. Gedurende
die afgelope paar jaar het die winste uit eierproduksie beperk geword,
derhalwe is dit nou belangriker as ooit dat ons boere moet probeer om 'n
inkomste uit meer as een bron te verkry. Om hierdie rede kan die produksie
van slaghoenders miskien 'n winsgewende takboerdery word.

Die produsent moet die hoender beoordeel volgens tipe, snelheid van
ontwikkeling, kwaliteit en grootte. Meeste lande het hul eie tipes hoenders

Wenslike	
wat geskik is as slaghoenders. In sommige lande word

Faktore.	 voorkeur gegee aan 'n hoender met geel vleis, terwyl ander
weer 'n hoender met wit vleis verkies.

Sommige van die beste slaghoenders met wit vleis is die Light Sussex,
Old English Game, Orpington, Faverolle en Coucou de Malines. Hoenders
met geel vleis soos die Indian Game, Rhode Island Red, Blou-koekoek en
Wyandotte kan deur goeie teel- en voermetodes in 'n goeie slaghoender
ontwikkel. Wat oorerwing betref, is die wit kleur van die vleis meer oor-
erflik as die geel kleur.

334



VEEBOERDERY

Met die markklaar maak van slaghoenders word 'n toename in gewig,
verbetering van die kwaliteit en kleur van die vleis, en hoer pryse beoog.
vetmaak. Markklaar maak, beteken noodwendig dat die hoenders

vetgemaak word, dog meer bepaald dat die kleur en kwali-
teit van die vleis verbeter word. Van 'n ekonomiese voedings-oogpunt
word 'n vol, ronde karkas, deeglik bedek met lae vet en vleis, as die
sagste en aantreklikste beskou nadat dit gebak is.

Kuikens wat vir slagdoeleindes uitgebroei word, kan op die volgende
rantsoen grootgemaak word :-70 lb. geelmieliemeel, 20 lb. pollard, 15 lb.
semels, 10 lb. vleismeel, 5 lb. lusernmeel, 3 lb. beenmeel, en 1 lb. fyngemaalde
kal kklipm eel.

Verder moet die kuikens elke dag net groenvoer en skoonwater kry.
Bostaande mengsel kan in droemeelkosbakke gevoer word, sodat die kuikens
kan vreet wanneer hulle wil. Uit resultate het geblyk dat, as geen graan
tussen die krapgoed gevoer word nie, 'n meer egalige groeisnelheid verkry
word. Die volgende tabel bevat die resultate verkry toe 'n suiwer-meelkos-
rantsoen gevoer is :—

Ras.
Ouderdom

in
Weke.

Gemiddelde	 Gemiddelde
Gewig van	 Gewig van
Jonghane.	 Jonghenne.

Light Sussex 	 16
(in	 onse.)

72.1
(in	 onse.)

55.0

Indian Game x	 Light Sussex 	 16 68.2 55.0

Light Sussex x	 Australorp 	 16	 71.1 57.0

Old English Game x	 Light Sussex 	 16 63-7 49.9

Black Bresse x	 Light Sussex 	 16 60.3 55.8

Produsente slag soms nie die hoenders op die beste ouderdom vir die
mark nie. Jonghane moet op 'n ouderdom van 18 weke geslag word,
want wanneer hierdie periode bereik is, verminder die groei en gewigs-
toename.

Seleksie van Hoenders wat vir die Mark Gevoer moet word.

Die kleur van die vleis hang of van die ras of soort hoender, en die
soort voer wat gebruik word. As 'n hoender met geel vleis in aanvraag is,
moet hoenders van 'n ras met geel vleis in die hok gesit en vetgemaak word
op 'n rantsoen wat geelmieliemeel bevat, want dit sal die geel kleur van die
vleis meer aantreklik maak vir die verbruikers wat so 'n hoender verlang.
As wit vleis in aanvraag is, moet hoenders van 'n ras met wit vleis gevoer
word op 'n rantsoen wat geen kleurstof bevat nie, d.w.s. 'n rantsoen bevat-
tende witmieliemeel en afgeroomde melk. As witmieliemeel saam met ge-
maalde Sussex-hawer en afgeroomde melk gevoer word, sal dit help om die
vleis witter to maak.

Miskien is daar niks meer verwarrend vir die verbruiker as die kleur
van die vleis nie. Hoenders wat geel vleis het, sal miskien nadat hulle geslag
is, 'n swak kondisie en 'n bleek kleur he. Dit het 'n verkeerde idee laat
ontstaan, want soms word 'n geel kleur geassosieer met 'n goeie kondisie,
en 'n suiwer wit kleur met 'n swak kondisie.
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Hoenders wat een of ander gebrek het, soos 'n krom borsbeen, 'n krom
nek of swak bene moenie markklaar gemaak word nie. Sulke hoenders groei
nie so vinnig uit soos gesonde hoenders nie, en het ook nie 'n aantreklike
voorkoms nadat hulle geslag is nie.

Die hane en henne moet van mekaar geskei word voordat hulle in die
hok kom waarin hulle vir die mark gevoer word, want die jonghenne is
gouer bemarkbaar as die jonghane. In die reel is jonghenne in 8 tot 10 dae
gereed vir die mark, terwyl jonghane selfs 14 dae mag neem.

Jong hoenders wat markklaar gemaak moet word, moet ophok gesit
word op 'n ouderdom van 14 tot 16 weke, wat natuurlik van hul gewig
en die markvereistes sal afhang. Klasseer die hoenders volgens geslag,
grootte en gewig voordat hulle in die voerhok geplaas word.

Bevrore pluimvee, geslag en verpak op die Grootfonteinse
LandbouskooI, en vertoon op die Londense mark.

Die hok of krat kan gemaak word van ou planke of stukke hout wat
op die plaas beskikbaar is. Die beroemde Surrey-krat is 7 voet lank, 2 voet

Die	
hoog en 2 voet wyd, en in drie dele opgedeel. Dit word soos

voerhoek.	 'n voêlhok gebou, die voorkant bestaan uit 'n aantal latte
wat 2 duim van mekaar is ; die openings tussen die latte

hang natuurlik of van die grootte van die hoenders. Die vloer bestaan ook
uit latte wat 'n duim wyd, en 'n duim vanmekaar is. Die voorste latte
is vertikaal, terwyl die van die vloer horisontaal le. Vir die gerief van die
werker kry die krat skuifdeure, wat oopgelaat kan word totdat al die hoenders
wat geslag moet word, gevang is.

Die kante van die hok bestaan uit soliede planke, terwyl die agterkant
en dak met ogiesdraad en sak bedek is. Die ogiesdraad met halfduim-ogies
moet eers styf oor die raamwerk getrek word, en die sak moet dan buite-op
vasgespyker word. Die voerbak van die hoenders is V-vormig, en bestaan
uit twee stukke plank wat reghoekig teenmekaar gesit is, en by elke end van

336



I.

VEEBOERDERY

die hok op 'n stut rus. Die voorste plank moet 5 duim breed wees, en die
agterste 4 duim. Dit sal verhoed dat die hoenders te veel voer morn.
Sommige persone verkies om die voerbak of trog op te hang aan twee stukke
tou wat aan die ende van die trog vas is. Dit word gedoen omdat die trog
dan makliker verwyder kan word, wanneer die hoenders gevang moet
word.

Die krat moet op bokke, 2 tot 3 voet hoog, geplaas word. Op die bokke
kan houtblokkies gesit word, sodat daar ruimte is waarin 'n misplaat geskuif
kan word. 'n Ou sinkplaat met 'n stukkie hout aan elke end, is absoluut
geskik vir hierdie doel. Op die misplaat moet sand gestrooi word, sodat
dit die vog van die mis kan opneem en verhoed dat die hoenderhuis begin
sleg ruik.

In 'n klein hoenderhuis kan twee kratte opmekaar gesit word, mits
daar genoeg ventilasie is. Hierdie stelsel bemoeilik egter die werk van die
voerder, want hy moet altyd buk as hy met die onderste ry werk, en dis
ook bale moeiliker om die hoenders te verwyder.

Die krat behoort in 'n koel huis te staan waar die temperatuur afwissel
van 50 to 60 grade F. 'n Koel huis sal verhoed dat die hoenders hul eetlus
verloor, wat nogal 'n belangrike faktor by die vetmaak van hoenders is.
'n Huis wat van fluitjiesriet gebou is, sal gedurende die somer en die winter
minder afwissel in temperatuur as enige ander tipe, en sal in hierdie opsig
uitstekende resultate lewer.

Die huis moet half donker wees, sodat die hoenders kalm en op hul
gemak kan wees. As daar te veel lig in die kamer kom, is die hoenders geneig
om rusteloos te wees, en sal hulle langer neem om vet te word. In die krat
is daar net staanplek, en sodra die hoenders gehinder word, sal die een op die
ander klim, met die gevolg dat vere uitval, die rug stukkend getrap word,
en die proses van markklaar maak vertraag word.

Nadat die hoenders in die hok gesit is, moet hulle vir 24 uur hongerly,
sodat hulle 'n goeie eetlus kan kry en tevrede kan raak in hul nuwe omgewing.
Vanaf die tweede dag word die hoenders tweemaal per dag gevoer, naamlik,
in die more en die agtermiddag. Die voer moet minstens binne 'n half-uur
opgevreet wees, en wat na hierdie tyd nog in die trog is, moet verwyder
word. As die hoenders te veel voer op 'n keer vreet, verloor hulle hul
eetlus, en trek hulle geen voordeel uit die behandeling nie.

Vir hierdie doel moet sagte voer gebruik word, want dit gee vleis
van die beste kwaliteit. Hoenders kan op geelmielies alleen vetgemaak word,
dog dan word daar maklik vetlae op die buitekant van die buik gevorm
wat die hoenders 'n onaantreklike voorkoms gee. Dis die kenmerkende
voorkoms van 'n vet ou hen.

Vir vetmaakvoer kan gelyke dele mieliemeel en pollard, of gemaalde
Sussex-hawer of garsmeel, 5 persent vleismeel en 1 persent gewone kombuis-
sout gebruik word. Vyftien dele van hierdie meelkosmengsel moet in die
aand gemeng word met twintig dele afgeroomde melk, en die volgende
more gevoer word. Die mieliemeel moet grof wees (No. 2), want fyn meet
(No. 1) maak die meelkos klewerig en onsmaaklik. Die vleismeel en sout
maak die kos smaakliker. Twee persent uitgebraaide vet moet met die
meelkos gemeng word ; dit hang natuurlik of van die prys. Gedurende die
vetmaaktydperk, moet geen groenvoer of drinkwater gegee word nie.
Op warm dae kan egter 'n klein bietjie water gegee word.

Die hoenders kan op drie verskillende maniere vol kos gestop word :
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(a) met die hand, (6) met 'n tregter en (c) met 'n masjien.
Hoewel dit 'n vermoeiende werk is om die hoenders met die

Volstop-voer hand te stop, word vleis van die beste kwaliteit met hierdie
van
Hoenders. metode verkry. PiIle, ongeveer 'n half-duim dik en driekwart-

duim lank, word gemaak van die voer wat in die vorm van
'n stywe pap is. Die persoon wat die werk doen, hou die hoender styf
vas tussen sy kniee, vat 'n pil, doop dit in die melk en maak die hoender se
bek met sy ander hand oop en stop die pil in ; deur dan die nek 'n bietjie
uit te rek, word die kos saggies met die vinger en duim in die keel afgedruk
totdat dit in die krop is. Van 12 tot 15 pille kan op 'n keer gegee word.

As 'n tregter gebruik word, moet die voer in 'n vloeibare vorm wees
soos in kratte gebruik word ; die krop word volgemaak met 'n tregter en
'n gomlastiekpyp wat in die slukderm gesteek word. Vir hierdie doel
moet 'n spesiale tregter wat 'n gladde punt het, gebruik word, sodat dit
nie die keel seermaak nie.

As die stopmasjien gebruik word, word die voermengsel in die voerbak
gegooi, en die werker hou hoender styf vas onder sy linker arm, rek die
nek heeltemal uit, maak die bek versigtig oop met die vinger en duim van
sy regterhand, en steek you die gomlastiekkop van die masjien in die sluk-
derm af tot in die krop. Dan trap hy die trap van die masjien egalig en stadig
met die voet af, en druk genoeg voer in die krop. Die hoeveelheid voer word
gereguleer deur die een hand altyd op die krop te hou. Dis van belang
dat, voordat die gomlastiekpyp uit die sluk getrek word, daar geen drukking
meer op die trap uitgeoefen word nie, want anders kan daar miskien voer
in die lugpyp gedruk word, en dit sal die hoender laat versmoor.

Produsente sal miskien vra of dit hulle sal betaal om hoenders vet te
maak deur hulle te stop. Om hoenders te stop is 'n gespesialiseerde werk,
en die werker moet bale ondervinding he voordat hy die lewende gewig van
die hoender kan groter maak. 'n Groot mate van ondervinding is nodig
om te kan beslis op watter stadium van die vetmaakperiode die hoenders
geslag moet word. As die hoenders langer as veertien dae gehou word, sal
hulle miskien gewig verloor en onwinsgewend word.

Slag.

Voordat die hoenders geslag word, moet hulle vir 24 tot 36 uur geen
voer kry nie. Teen die end van hierdie tydperk is die krop leeg en meeste
van die voer is dan ook reeds uit die derms.

Daar is drie verskillende metodes om te slag : (1) deur die nek af te
sny, (2) die nek te ontwrig, of (3) die harsings te deursteek en die nekare aan
die binnekant van die keel af te sny.

Laasgenoemde metode is die beste. Hierdeur word die senugestel
verlam, en die hoender kan geen kontrole uitoefen oor die bloeding nie,
met die gevolg dat feitlik alle bloed in die liggaam uitbloei. Dit is nodig om
ontbinding en verkleuring van die karkas te voorkom. Droog-aftrek van die
vere word ook vergemaklik deur hierdie metode.

Twee metodes van vere aftrek kan gevolg word, naamlik (1) deur
die hoenders in warm water te steek en (2) die vere droog af te trek.

Aftrek van As die hoender vir huisgeb•uik geslag word, is die warmwate-
Vere.	 metode maklik en vinnig. Nadat die hoender geslag is, word

dit in kouwater gedoop totdat die vere tot op die vet nat is.
Haal die hoender uit en doop dit in warm water met 'n temperatuur van 133
grade F. Sodra die vere los word, word die hoender uitgehaal en weer
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in kouwater gedoop. Die vere kan dan binne 'n paar minute van die karkas
afgevryf word.

Om dit in kouwater te doop is nodig ten einde beskadiging van die vel
te voorkom. Die karkas sal ook !anger goedhou voordat daar kolle ontstaan
waar die vleis verkleur.

As die vere so droog verwyder word, moet die vere op die bors en dy-
bene eerste gepluk word. Die borsvleis en dye is die waardevolste ge-
deeltes van die karkas. Nadat genoemde vere verwyder is, moet die vere
op die skouers gepluk word, en dan die op die res van die karkas.

Afkoeling.—Voordat die karkasse bemark word, moet hulle verkoel
word in 'n kamer waarin die lug nie te droog is nie, anders sal daar 'n oormaat
van verdamping plaasvind met die gevolg dat die vel droog word en opkrimp.
As die karkasse verpak word solank daar nog natuurlike hitte in is, sal dit
bederf.

Wyse van verpakking wat die beste byval vind op die Londense mark.

Verskillende metodes van verpakking word gevolg. Die populerste
hiervan is (1) bors bo met gevoude bene, (2) op die sye, en (3) bors bo

en bene uitgestrek.
Verpakkings-
metodes.	 Voordat die karkasse verpak word, moet die bodem van die

kas met 'n laag houtwol bedek word. Dan word die kante
uitgevoer met wit botterpapier wat aan at kante bo ver genoeg moet uitsteek
om die hele inhoud te bedek. Die bene, pote en bek moet deeglik skoon -
gemaak word, en nie een van hierdie dele, selfs nie eens die binnegoed,
moet van die karkas verwyder word nie. Vir uitvoerdoeleindes moet die
vere om die kop en boonste gedeelte van die nek nie afgetrek word nie.
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Die kop van elke hoender word in 'n stuk wit botterpapier toegedraai en
onder die rug ingevou.

Op die Unie-marke word nog voorkeur gegee aan bereide hoenders,
d.w.s. karkasse waarvan die bene, pote, nek en binnegoed verwyder is. Hierdie
karkasse kan dan verpak word op dieselfde manier as die wat vir uitvoer
bedoel is.

Tipiese Verpakking wat vir piaaslike en Uitvoerdoeleindes Gemaak is.

No.
van

Lewende
Gewig 12

Netto
Gewig 12

1	 Bruto
Gewig 12 Verpakkingsmetode.

Grootte van kas,
in duim, binne-

Kas. hoenders. hoenders. hoenders. afmetings.

3 65 58 83 Bors bo met gevoude bene 27 x 161 x 5

Gedurende die afgelope paar jaar is proefbesendings slagpluimvee
met sukses na die Londense Mark verskeep. In 1932 is jong hoenders,

Uitvoer. 
afkomstig van Grootfontein, verkoop teen 10d. per lb., terwyl
in 1933 tweejaaroud Leghornhenne verkoop is teen P‘ d. per lb.

Gedurende 1934 is verdere verskepings gemaak, en vir die jong hoenders
is 1s. per lb. verkry, terwyl ou henne teen 7d. per lb. verkoop is. Die
jongste verslag is baie bemoedigend, en dit lyk asof 'n uitvoerhandel opgebou
kan word.

Die beste pryse word behaal van ongeveer die eerste week in Februarie
tot die end van Junie, terwyl lae pryse van begin Julie tot die helfte van Sep-

Pr s- tember heers. Hoewel daar van September tot Desember, 'n
skommelinge definitiewe styging in pryse is, haal die pryse nie dieselfde
op Oorseese peil as die van Februarie tot die end van Junie nie. Die
Marke. mark vir pluimveevleis kan dus in seisoene verdeel word ;
die hoogste pryse word in April en Mei gehaal.

Punte wat Onthou moet word in Verband met Bemarking.

(1) Verminder die produksiekoste.

(2) Gradeer eenvormig ten opsigte van kwaliteit, gewig, vorm en
grootte.

(3) Slag alleen wanneer die hoenders in die regte en gewenste kondisie is.

(4) Slag en berei die hoenders op die regte wyse.

(5) Bere, vervoer en verkoop in die seisoen wanneer die pryse die beste
is.

(6) Vervoer van die binnelandse marke na die kus op die beste, veiligste
en goedkoopste manier.

Die eienskappe van goeie vleis, wat die produsent behoort to help as
by slagpluimvee vir die mark voorberei, kan kortliks as volg opgesom
word :-

(1) Karkas van 'n goedgevoede hoender.
(2) Voel vas en veerkragtig.
(3) Sappig, dog nie nat en pap nie.

(4) Egalige kleur, sonder bruin of verkleurde kolle.

(5) Vel glad sonder beskadigde plekke en haaragtige veertjies.
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In die Unie word jaarliks duisende slaghoenders bemark. Meeste
van hierdie hoenders word nie vir die mark voorberei nie, en is 'n mengsel
van uitgegooide, klein en groot, jong en ou hoenders. Voordat produsente
nie 'n poging aanwend om hul slaghoenders te verbeter deur teling, vetmaak
en markklaar maak nie, kan hulle seker wees dat hulle nie die beste pryse
sal haal nie.

(Deur A. M. Gericke, Lektor in Pluimvee, Landbouskool, Grootfontein, Middel-
burg, K.P.)

Vetmaak van Slaghoenders in die Hok.
Pluimveeboere moet teenswoordig meer aandag skenk aan die

bemarking van slagpluimvee in eersteklas toestand, en oor die algemeen
gese, is die stelsel om minderwaardige, klein, middelmatige en groot
hoenders in een krat te stuur, onwinsgewend, omdat die hoenders 'n
slegte vertoning maak wanneer hulle verkoop word. Boere moet dus die
hoenders vetmaak en gradeer voordat hulle bemark word.

Vir hierdie vetmaakproses is 'n hok, 6 vt. lank en 2 vt. diep, nodig met
'n latvloer ; die hok moet in drie afskortings van 2 vt. by 2 vt. verdeel word,
en elke afskorting moet groot genoeg wees om 4 of 5 hoenders te bevat.

'n Stopmasjien wat nodig is waar 'n groot
aantal hoenders daagliks gestop moet word.
Hierdie stopmasjiene is in die handel verkryg-
baar.

Die hoenders wat vetgemaak moet word, moet jonk en nie te groot wees
nie, en omtrent 4-4+ lb. weeg wanneer hulle doodgemaak word. Nadat
die hoenders in die hok gesit is, moet hulle elkeen 'n teelepel Engelse sout
kry om die ingewande skoon te maak en hulle 'n eetlus te gee. Die Engelse
sout moet deur 'n tregter met 'n gomlastiekbuis daaraan, ingegee word ;
die buis word deur die mond in die krop ingesteek en die Engelse sout deur
die tregter gegooi.

Die hoenders is nou gereed om tweemaal per dag gestop te word, met
'n stopmasjien. Die kosstopper wat in die skets hieronder getoon word,
kan deur 'n blikslaer of die boer self teen geringe koste gemaak word.
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Die stopper word gemaak van 'n stuk reenwaterpyp, 14 dm. lank en
4 dm. in deursnee, met 'n tregter aan die een end vasgesoldeer. Die tuit

van die tregter word kort afgesny, maar 'n stukkie moet
n Eie-	 oorbly om'n stuk -a-duim gomlastiekbuis daaraan te sit.

gemaakte
Kosstopper.	 Die deksel van die silinder kan gemaak word uit 'n stukkie

hout, soos getapte greinhout wat rondgesny is om dig in die
bo-end te pas. Hierop word 'n ronde plaatyster met klein skroefies vas-
geskroef, sodat dit nie meer as k-duim by die rand van die hout uitsteek nie,
'n i-duim gat word deur die middel van die deksel geboor.

Die suier word van 'n stuk ronde yster omtrent agtien duim
lank, gemaak met 'n draad aan albei ende. By die een end word 'n moer
eers tot by die end van die draad ingedraai, dan word 'n ronde ysterplaat,
effens kleiner as die silinder in deursnee, ingesit, dan 'n gewone windpomp-
silinder-pompleer, gevolg deur 'n tweede ronde ysterplaat, en uiteindelik
'n moer waarmee die hele suier vasgedraai word.

Die -1-duim stang word dan deur die gat in die deksel gesit, en aan die
bo-end van die stang word 'n moer eers tot by die end van die draad inge-
draai, waarna 'n stukkie besemstok omtrent 4 dm. lank ingesit word, en
uiteindelik 'n tweede moer om die besemstok vas te draai.

Die end van die stuk gomlastiekbuis word oor die tuft van die tregter
gedruk en met 'n tou vasgemaak. 'n Wasgoedknyper is nuttig om die buis
mee toe te knyp.

As die stopper teen 'n paal of die muur van 'n skuur gesit moet word
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sal dit raadsaam wees om twee haifronde stukkies hout te maak wat een
onder die ander teen die muur of paal vasgemaak word. Die silinder word
op hulle gesit en met 'n paar bande vasgemaak. Fig. 4 in die skets toon dit
aan.

Fig. 1 toon die hele stopper aanmekaar gesit ; Fig. 2 net die boonste
gedeelte van die silinder en die deksel, en Fig. 3 die suiermontering.

Die voedselmengsel wat gebruik moet word, is 60 lb. geelmieliemeel,
en 40 lb. semelmeel, wat met suur afgeroomde of karringmelk tot 'n dun

Voer- pap gemeng is ; gedurende die winter moet dit nie heeltemal

mengsels.	 so dun soos gedurende die somer wees nie. Die mengsel
moet toegelaat word om te gis voordat dit gebruik word, d.w.s.

voedsel wat more nodig sal wees, moet vandag gemeng word. Die volgende
mengsel kan ook gebruik word : 50 lb. geelmieliemeel, 50 lb. gemaalde
Sussex-hawer, en 5 lb. vet (bees of skaap).

Fig. 3,—Die weegtoestel en bak om pluimvee te weeg ; (a) drievoet, (b) skaal en (c) bak

Nadat die wasgoedknyper aan die gomlastiekbuis vasgeknyp is, word
die silinder byna gevul met die gegiste mengsel ; die hoender word in die
linkerhand onder die arm teen die lyf vasgehou, en die regterhand word
gebruik om die buis deur die mond in die krop in te druk ; die hoender is
dan gereed om gestop te word. Die suier moet met die regterhand afge-
druk word sodat die kos deur die buis in die krop ingeforseer word ; gesorg
moet word dat die krop nie te vol gemaak word nie, anders kan die voedsel
terug in die mond, en langs die lugpyp afgeforseer word, wat die hoender
sal doodmaak.

As die hoender gestop word, moet die linkerhand op die krop gehou
word, sodat mens kan weet wanneer dit vol genoeg is. Die hoenders moet
minstens tweemaal per dag gestop word, naamlik vroeg in die more en weer
so teen sononder. Veertien dae se stop sal genoeg wees om die hoenders
in eersteklas toestand te bring.
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Met die oog op die noodsaaklikheid om slaghoenders voor bemarking
te gradeer, is bostaande drievoet met die skaal en bak die beste apparaat

'n Nuttige 
om gebruik te word. Met die gradering van hoenders moet:

Weegtoestel. (a) die hane van die henne geskei word ; (b) volgens grootte,
vorm en kleur van vleis gegroepeer word ; en (c) geweeg en

finaal gegroepeer word volgens werklike gewig.

Produsente van slagpluimvee wat te doen het met die weeg van hoenders,
sal die weegtoestel (Fig. 5) baie interessant vind, en ook vind dat dit nodig
is om dit op die plaas te he as hulle wil voldoen aan die vereistes van die
mark.

Die drievoet is van yster gemaak en kan gestel word. In die middel is
'n haak waaraan die weegskaal met 'n wyserplaat gehang kan word. Die
skaal registreer tot 12 lb. in half-once, en die grootte van die syfers stel
mens in staat om die gewigte vinnig of te lees. Aan die skaal hang die bak
(kegel of emmertjie) waarin die hoender met sy kop na onder ingesit word.
Die gewig van hierdie bak is ongeveer 2 lb. en dis gemaak uit gladde sink-
plaat met 'n haak aan die wye end vasgesoldeer ; die werklike gewig van
die hoender registreer vanaf die 2 lb.-merk wat deur die wyser aangetoon
word. Die grootte van die bak of kegel is as volg : lengte, vyftien duim ;
wydte van bokant, agt duim in deursny ; wydte van onderkant, vier duim
in deursny ; dit is groot genoeg om 'n uitgegroeide hoender te hou. Dit
kan ook gebruik word vir eende, jong ganse en jong kalkoene. As jong
kuikens geweeg word, word 'n kleiner bak gebruik. Wanneer die hoenders
geweeg word, moet die vlerke en pote vasgevat, en die hoender met die
kop eerste in die bak gedruk word ; as dit deeglik gedoen word, sal daar
nie veel geruk veroorsaak word nie.

Waar dit nie nodig of gerieflik is om die drievoet te gebruik nie, kan die
skaal aan spykers in die huis opgehang word. Sorg egter dat die wyser-
plaat van die skaal op so'n hoogte is dat die gewigte maklik afgelees kan word.

Om proefgroepe kuikens te weeg, is dit 'n waardevolle apparaat. Dis
'n baie vinniger metode as die ou metode wat so dikwels gevolg word,
naamlik, om 'n lis met 'n stukkie lyn om die pote of vlerke van die kuikens
te bind.

Hierdie stelsel om hoenders te weeg, word aanbeveel vir die bepaling
van die aanvanklike en uiteindelike gewigte by eierle-wedstryde in die Unie.

(C. A. Pereira, Lektor in Pluimvee, Landbouskool, Potchefstroom.

Bereiding van Pluimvee vir die Mark.
Die vereistes vir die bereiding van pluimvee vir die mark is van so'n

aard dat boere voortdurend leesstof daaroor vra, of dat demonstrasies
gegee moet word in verband met die metodes wat gevolg moet word. Die
volgende word vir algemene informasie verstrek :-

In verband met die regte metodes van bereiding van pluimveeprodukte,
waar produksie groter as verbruik is, is daar twee faktore wat in aanmerking
geneem moet word, t.w. (1) die moontlike afstand tussen die verbruiker
en die plek van produksie, en (2) die tyd wat mag verloop voordat die produk
verbruik word.

Die prys wat vir 'n artikel betaal word, word bepaal deur die kwaliteit
daarvan wanneer dit by die verbruiker aankom, en nie deur die kwaliteit
daarvan toe dit geproduseer is nie.
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Meeste van die slagpluimvee op die gewone plaas word lewend bemark,
en deur die middelman vir die kleinhandel berei. Die neiging is egter
om die bereidingswerk op die plaas te doen, want dit sal miskien meer
winsgewend wees.

As 'n hoender doodgemaak is en sy vere is uitgetrek, word gese dat
by „ gedresseer " is. Die werk in verband met dressering sal bespreek

word onder die hoofde : doodmaak, uitbloeiing, aftrek van
Dressering	 vere, verkoeling en vorming.
van
Pluimvee.	 As enige gedeelte van die werk nie sorgvuldig en deeglik

gedoen word nie, sal die geslagte hoender gou begin bederf.
Die doel van dressering is om die produk te preserveer en ook om dit in
'n eetbare vorm te bring. Van 24 tot 36 uur voordat die hoender geslag

Fig. 1.—Aantonende (a) 'n eenvoudige toestel om die hoender aan op te hang wanneer
dit doodgesteek word ; moenie die lyn vasbind nie ; (b) bek gehaak aan skerppunt van
spyker bokant blik wat bloed ontvang ; (c) kas vir vere ; (d) draad gebuig om pote
oop te spalk, en lyf van hoender opgetrek deur gewig (e) aan 'n sterk lyn oor 'n katrol,

reg om skoongemaak te word.

word, word dit uitgehonger. Dit sal help om die krop leeg te kry. 'n Vol
krop beteken vermorsing van voer, en as die krop vol is, verkleur die vleis
in die omtrek daarvan bale vinniger as gewoonlik wanneer die krop leeg is.
Die ingewande sal ook gedeeltelik leeg wees wat die goedhouvermoe sal
bevorder.

Die Slagplek.—As bale hoenders geslag moet word, is dit beter om 'n
plek te maak waar die werk gou en maklik gedoen kan word.

Op bale place is 'n skuur of kamer beskikbaar wat groot genoeg sa!
wees vir die hokke, kaste of vate vir die vere, en plek om die geslagte
hoenders op te hang. 'n Kamer met 'n vloerruimte van 200 tot 250 vk. vt.,
is gewoonlik ruim genoeg vir 'n hoenderplaas, waarop 1,000 tot 1,500
hoenders aangehou word.

'n Eenvoudige manier om 'n hoender vas te hou wanneer by geslag
word, is as volg : Oor 'n klein spykertjie of staaf word 'n lyn gehang met

I.
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'n houtblokkie, z duim by 2 duim, aan die een end daarvan (Fig. 1 (a)). Die
lyn word om die pote gedraai en die blokkie verhinder dit om los te gaan.
Om die bloed op te yang word 'n kan met 'n gewig in die bodem aan 'n draad-

Fig. 2.—Aantonende (a) die werker wat die bloedare afsny ; (b) hoe die slagmes
gehou moet word om die hoender te „ ontharsing " ; (c) vasdraai van vlerke.

End van Bek.

Onderkakebeen verwyder, aantonende posisie van bloedare, anatomie van kop-
been en plek waar gesny moet word.

haak opgehang, en die bopunt van die draad skerp gemaak en so gebuig
dat dit in die bek van die hoender gehaak kan word.

346



III

VEEBOERDERY

'n Beter toestel kan gemaak word met 'n vat of kas, 'n spyker, 'n blik,
'n klein katrol, 'n sterk lyn, 'n gewig en 'n stuk taamlike dik draad van 24
tot 3 voet. Gewone bloudraad sal goed wees vir die doel. Buig die stuk
draad sons aangetoon in Fig. 1 (d).

Nadat die lyn aan die draad vasgebind is loop dit deur die katrol wat 'n
voet of twee bokant die hoof van die werker en ongeveer twee voet agter
die kas vasgesit is. Bind die gewig (e) aan die ander end van die lyn. Slaan
die spyker van die buitekant of in die vat of kas, net onderkant die rand,
sodat die skerp punt in die rigting van die bodem wys. Bind die blik net
onderkant die spyker vas, sodat die bloed daarin kan tap.

Die draad hou die bene vanmekaar en maak dit makliker om die vere
of te trek. Die bek word aan die spyker vasgehaak wat dan die kop vashou,
en die gewig trek die bene op. Die hoender word dus oopgespalk en die
werker het altwee hande vry om die vere of te trek. Gedurende die tyd wat
die vere afgetrek word, val die bloed in die blik en die vere in die kas.

Fig. 3.—Korrekte manier om die kop vas te hou-
vat net waar die kakebeen aanmekaar kom, en die posisie
van die klein messie wanneer die bloedare afgesny word.

Doodmaak.—As die vere droog afgetrek word, word die beste uitbloeiing
verkry wanneer die hoender met 'n mes in die bek gesteek word ; onmid-
dellik daarna word die mes deur die harsings gedruk en dit laat die vere
losgaan. Hang die hoender op. Vat die kop in die linkerhand, kam in die
palm, en palm na bo gedraai. Hou die kop vas met die vleisige gedeeltes van
die duim en wysvinger, maar vat dit net op die bene naby die oorbelle.
Moenie op die sagte gedeelte van die wang druk nie, want dit sal die bloed
laat stop. Maak nou die bek oop met die middelvinger van die linkerhand
(Fig. 2). Steek die mes in—maar moenige die keel afsny nie—tot op die
punt wat aangetoon word in Fig. 3. Hou die mes dwars sodat altwee die
bloedare afgesny kan word. Druk die mes vas teen die nek en maak net een
vinnige sny. Om meer as een sny te maak is onnodig en ook ongewens,
want dit maak net meer plekke waar bederf kan ontstaan. Vermoed word dat
die vinnige uitvloeiing van bloed, omdat die bloed uit die harsings uitloop,
die hoender bewusteloos maak voordat by doodgesteek word. Mens moet
heeltemal seker maak dat jy altwee die slagare afsny op die punt waar hulle
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bymekaar kom, soos aangetoon word in Fig. 3. Slegs deur self die kop en nek
van 'n hoender sorgvuldig te bestudeer, kan mens leer waar die are loop.

As die bloeiing goed aan die gang is, moet die hoender „ ontharsing "
word. Hou die kop soos reeds beskryf is, en sit die punt van die meslem in
die groef in die verhemelte, sodat dit presies tussen die twee oe is. Druk die
mes *In sodat d .le punt tussen d .le twee ore deurgaan, druk gle mes verger
deur die harsings tot teen die agterkant van die kopbeen (sodat die groot-
harsings, kleinharsings en murg geraak word). Die punt van die mes sal
die onderkant van die harsings raak en die hoender bewusteloos maak. Gee
die mes 'n halwe draai om die weefsel te vernietig.

Fig. 4.—Hoe die hoender vasgehou en sy nek net agter die kop afgeknak moet
word.

As die regte punt geraak word, gee die hoender gewoonlik 'n kenmerk-
ende skree. As die steek op die regte plek gegee word, gaan die vere los.
Dit vereis oefening om 'n hoender met sukses dood te steek en te „ ont-
harsing ".

Droog-aftrek van vere.—Haak die bek aan die spyker (waaraan die blik
in die kas hang) en begin dadelik om die vere af te trek. Neem 'n handvol
vere en trek die hand oor en af in 'n draaiende beweging. As die vere te
vassit, moet mens hulle laat deurgly, en versigtig wees om nie die vel te
skeur nie. Trek die vere op die bors eerste af, want hier bestaan meeste
gevaar dat die vel kan skeur, dan die vere aan die dye en onder die vlerke.
Vat daarna die een vlerk in een hand en al die vlerkvere in die ander hand
en trek alma! gelyk met 'n vinnige afwaarste pluk. Doen dieselfde met
die ander vlerk. Dis moontlik om altwee die vlerke gelyktydig skoon te
maak. Trek dan die stertvere uit, en daarna die nekvere. Alle ander groot
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vere wat nog aan die lyf sit moet nou afgetrek word, en daarna moet die
jong of penveertjies verwyder word. Met 'n stomp mes en die duim kan
mens die veertjies maklik uittrek.

Ontwrigting van die nek.—Ander metodes van doodmaak is (a) afsny of
afkap van die kop, of (b) ontwrigting van die nek. Hierdie metodes kan
egter nie aanbeveel word nie.

Ontwrigting van die nek is 'n populere metode waar hoenders vir huis-
of onmiddellike gebruik gedresseer word. Vir bemarkingsdoeleindes is dit
omgewens. Dit word gedoen deur die pote, vlerk- en stertvere in die linker-
hand te hou, en die hoender naby die linkerheup te bring (Fig. 4), sodat sy
bors na die buitekant is. Dan word die kop gevat met die duim op die nek
net waar dit aan die kop kom. Die palm van die hand is teen die gesig en die
middelvinger oor die onderkant van die bek. Buig die kop byna reghoekig.
Hou die bene styf vas en ruk die kop na onder met die regterhand. Die nek
asook die slagare sal afbreek net waar die nek aan die kop kom. Rek die nek
sodat daar 'n ruimte is waarin die bloed kan ophoop. Al die bloed bly in
die nek, want die vel is dan nog heel. As die hoender 'n rukkie le voordat
met die dressering begin word, sal die bloed stol, en daarna kan die gewone
metode van dressering gevolg word.

Skoonmaak van die Karkas.—Nadat die hoender doodgesteek en skoon
gepluk is, en voordat dit weggesit word moet die pote eers skoongewas
word. As die hoender doodgesteek is, moet mens die kop 'n vinnige ruk
na onder gee sodat alle dooie bloed kan loskom, en dan moet jy al die bloed
in die bek met 'n droe doek verwyder.

Wanneer die kop en bek deeglik skoon, droog en afgekoel is, moet die
kop toegedraai word in 'n stuk perkamentpapier. Die grootte wat gewoon-
lik gebruik word, is 7+ duim wyd en 15 duim lank.

Verkoeling.—Nadat die vere uitgetrek is, moet die dierlike hitte so
you moontlik uit die karkas verwyder word.

(C. A. Pereira, Pluimveebeampte, Landbouskool, Potchefstroom.)
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Afdeling

3. Veevoer en Weiding.  
(Name van skrywers verskyn aan die end van elke artikel.)

Die Verteringsproses by Huisdiere.

TEN einde diere op oordeelkundige wyse en met voordeel te kan teel'
moet die eienaar die grondbeginsels van die prosesse in verband
met normale vertering en aanwending van voedsel deur die dier se

liggaam verstaan. Wanneer hierdie prosesse deur een of ander rede ver-
steur word, hetsy weens 'n siektetoestand van die verteringskanaal of
weens verkeerde voeding van die dier, sal sy ekonomiese waarde vir die
eienaar snel afneem. Nie alleen mag die dier as gevolg van een of ander
versteuring in voeding kwyn nie, maar daar kan tegelyk ook skade gely
word ten opsigte van die produkte wat die dier oplewer, byvoorbeeld
by wyse van nuttige werk, afskeiding van melk, le van eiers, of produksie
van wol, of ten opsigte van aanteeivermoe. Met ander woorde as die „ bou-
stof " bevat in die voedsel, of die „ bouers ", wat deur die miljoene lewendige
selle van die liggaam verteenwoordig word, nie in orde is nie, sal die gebou,
d.w.s. die liggaam, minder bruikbaar wees en nie so goed aan sy doel beant-
woord nie, en dit kan selfs vir die dier rowel as vir sy eienaar 'n las word.

Dit is derhalwe noodsaaklik om te onthou dat, watter ander sorg ook
al aan ons diere bestee word, behoorlike voeding, soos die natuur dit vereis,
een van die allerbelangrikste sake bly, nie alleen in verband met die voort-
bestaan van 'n bepaalde soort of indiwidu nie, maar veral met die oog op
die verhoging van hul ekonomiese nut vir die mens. Sedert die vroegste
tye het die mens altyd sy diere onder sy mees waardevolle aardse besittings
gereken, vandaar die belangrikheid van 'n helder begrip omtrent hul normale
behoeftes en liggaamsfunksies.

Vertering kan gerieflikheidshalwe onder die volgende hoofde bespreek
word :-

(1) doel van vertering ;

(2) maniere waarop hierdie doel van vertering bereik word, en

(3) waarde en betekenis van vertering.

Doel van Vertering.

Byna alle voedingstowwe is, wanneer dit deur 'n dier ingeneem word,
in 'n vorm wat vir die liggaam heeltemal vreemd en derhalwe van feitlik
geen waarde is nie. Die liggaam het dus die merkwaardige vermoe om
hierdie onfisiologiese, vreemde stowwe om te sit in eenvoudige bestanddele,
wat geheel-en-al in harmonie is met die lewende weefsels en gevolglik
daardeur gebruik kan word ten einde die latente energie wat dit bevat vir
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die opbouing van daardie liggaam aan te wend. Dit is wat gebeur met die
verteringsproses, wat omskryf kan word as 'n bepaalde metode van meganiese
en skeikundige ontbinding van die groot, ingewikkelde (kolloIede) deeltjies
waaruit alle voedsels bestaan, tot kleiner en geredelik oplosbare, eenvoudige
(kristalloIede) bestanddele wat deur die bloedstroom opgeneem en na al
die verskillende dele van die liggaam vervoer kan word. 'n Dier leef dus
nie van wat hy eet nie, maar slegs van die bestanddele wat hy kan verteer en
opneem ; die res word as waardelose materiaal in sy urine en uitwerpsels
afgeskei.

Feitlik alle voedingstowwe, hetsy van plantaardige of dierlike herkoms,
bevat verskillende hoeveelhede eiwitstowwe, koolhidrate en vette ; hierdie
drie bestanddele is verreweg die belangrikste voedselvereistes van enige
dier. Die genoemde bestanddele is egter dikwels in taai, veselagtige materiaal
gehul, byvoorbeeld in die geval van die meeste weidingsplante, wat moeiliker
is om te verteer. Voordat dit heeltemal deur die liggaam opgeneem word,
word alle proteiene omgesit in die verskillende amino-sure waaruit dit
bestaan, terwyl byna alle koolhidrate, hetsy in die vorm van samegestelde
stysels of suikers, in eenvoudige suiker, soon glukose (druiwe-suiker),
omgesit word. Daarenteen word die vette opgebreek in vetsure en gliserien
voordat dit opgeneem word.

Met hierdie vereenvoudigde boustof begin die liggaam nou sy eie
lewende weefsels op te bou deur die stowwe om te skep en same te stel
sodat dieselfde drie hoofbestanddele, naamlik proteIene, koolhidrate en
vette, weer te voorskyn kom, maar in 'n vorm wat veral kenmerkend is
van die dier se liggaam. Onderwyl die liggaam aan die een kant gereeld
opgebou word, vind die teenoorgestelde proses van vernietiging of ont-
binding ook voortdurend plaas. Hierdie vernietiging moet egter, tensy
dit te ver gevoer word, as 'n normale en buitengewoon nuttige proses in

i. die liggaam beskou word, omdat dit gepaard gaan met die vrystelling van
energie, Of in die vorm van hitte wat did liggaamstemperatuur bestendig
hou, of in die vorm van spierwerk wat die dier in staat stel om te beweeg
ten einde meer voedsel te sock of in die diens van sy eienaar.

Afgesien van die werklike voedingstowwe is daar egter ander stowwe
wat absoluut noodsaaklik is vir die welsyn van die liggaam. Daaronder
val die verskillende anorganiese mineraalsoute wat sonder voorafgaande
vertering uit die ingewande opgeneem word. Hierdie stowwe is nie alleen
noodsaaklik vir die vorming van die beenskelet nie, maar elke indiwiduele
liggaamsel moet voldoende hoeveelhede van hierdie soute kry om sy normale
funksies te kan verrig. Die vitamiene wat in verskillende voedingstowwe
voorkom en waarsonder liggaamlike groei en normale gesondheid baie ly,
is net so belangrik.

Daar moet een of ander soort vervoermiddel wees om al die boge-
noemde stowwe, in die liggaam te vervoer. Dit word gedoen deur water,
wat as die algemene oplosmiddel of vervoermiddel beskou moet word,
en waarsonder lewe onmoontlik is. Die water word as sulks uit die ver-
teringstelsel opgeneem en deur die verskillende kanale onveranderd uit-
gewerk.

Die doel van vertering is dus in kort om die voedseldeeltjies op 'n
bepaalde manier te ontbind, sodat dit in lewende materiaal omgesit en as
'n wesentlike deel van die liggaam opgeneem kan word.

Ten einde die verteringsproses te kan uitvoer, is elke dier, behalwe
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die mees pi•imitiewe tipes, van 'n spesiale verteringstelsel voorsien. Die
mate van ontwikkeling van hierdie stelsel by die verskillende

Hoe Ver-	 soorte is grotendeels bepaal deur die aard en hoeveelheid
tering
Geskied. van die voedsel wat gewoonlik geeet word. 'n Soort wat,

byvoorbeeld, gewoond is aan 'n gekonsentreerde, bale voed-
same en maklik verteerbare dieet, besit gewoonlik 'n baie minder inge-
wikkelde verteringstelsel as een wat leef van growwe, veselagtige stowwe,
wat bepaald meer vreemd is vir die dierlike liggaam. In ieder geval is die
verteringstelsel egter so aangepas dat dit die liggaamlike weefsels van die
vereiste „ boustof " hierbo genoem kan voorsien. Die verteringstelsel
kan beskryf word as 'n hol spierbuis, van die bek tot by die stert van die
liggaam, wat deur verskillende vliese aan die wande van die romp geheg
is. Hierdie verteringsbuis is in dele bale verwyd, byvoorbeeld by die maag,
terwyl dit in die geval van die ingewande in kronkelinge van bale kleiner
deursny voorkom. Die binnekant van die buis is deurgaans uitgevoer met
'n slymvlies wat talryke klein kliere bevat. Hierdie en ander kliere digby
die buis aan die buitekant daarvan, skei baie kragtige uitskeidings of wat
op die voedselmassa gestort word onderwyl dit deur die buis gaan.

Onder die verteringstelsel word gewoonlik verstaan die mond (met
inbegrip van die speekselkliere), die slukderm, die maag, die dunderm,
waarin die lewer en die alvleisklier ook hulle uitskeidings stort, en ten
slotte die dikderm met inbegrip van die anus.

Na gelang van die aard van hul voedsel word alle hoer soogdiere ingedeel
as (a) vleisetend, byvoorbeeld die hond ; (b) allesetend, byvoorbeeld die
mens en die vark ; (c) plantetend, byvoorbeeld skape, beeste en perde.
Die volgende tabel dui die opvallende verskille aan in die mate van ont-
wikkeling van die verteringsbuis by die verskillende diersoorte.

Soort. Maag. Dunderm. Dikderm.

Hond (40 pond) 	 6 tot 7 pinte 15 vt. 2 tot 2-1 vt.
Mens 	 21 pinte 2: 	22 vt. --E	 6 vt.
Vark. 	 11 tot 2 gall. 50 tot 60 vt. 12 tot 15 vt.
Perd 	 2 tot 4 gall. 70 vt.	 (12 gall.) 25 vt.	 Blindesak 4 vt.	 (8

gall.). Groot kartel-
derm 10 tot 12 vt. (16
tot 20 gall.).

Bees 	 Alle mae 30 tot
40 gall.

130 vt. Blindesak 30 duim ; 	 Kar-
telderm 35 vt.

Skaap 	 Alle mae 4 gall. 70 tot 80 vt. Blindesak 10 duim ; 	 Kar-
telderm 15 vt.

As ons dus die skaap, wat byna uitsluitlik van plantvoedsels lewe,
vergelyk met die hond, wat grotendeels van vleis lewe, dan blyk dit dat
(a) die mae van die skaap vier- tot vyfmaal soveel plek het ; (b) die dunderm
ongeveer sesmaal ; en (c) die dikderm omtrent sewemaal so lank is as die
van die hond. (Sien illsutrasie op bladsy 357).

Daar dien nadruk op gele to word dat vertering, net soos enige ander
bedrywigheid van die lewende liggaam, die verbruik van 'n sekere mate

Hooffaktore 
van energie vereis, wat bale afwissel na gelang van die aard

by Vertering. van die voedsel wat geeet word. By vertering is daar twee
hooffaktore wat duidelikheidshalwe apart behandel sal

word :—

352



VEEVOER EN WEIDING

(1) Die Meganiese Faktor.—Daaronder val al die verskillende bewegings
van die liggaam in verband met die voedingsproses, van die sock na voedsel,
byvoorbeeld deur weidende vee, die afbyt van die voedsel, die maal daarvan
tussen die tande deur die bewegings van die kake, die insluk, die karring-
en inkrimpbewegings van die maag, die voortdrywe van die stowwe deur die
ingewande, met inbegrip van die aktiewe proses van opname van die waarde-
voile produkte in die bloedstroom, tot die uiteindelike afskeiding van uit-
werpsels waardeur waardelose stof uit die liggaam verwyder word. Die
hoofdoel van meganiese vertering is om die voedseldeeltjies sover moontlik
kleiner en minder samehangend te maak, ten einde 'n baie groter opper-
vlakte van fyn deeltjies aan verder ontbinding deur skeikundige reaksies
bloot te stel.

(2) Die Skeikundige Faktor.—Nou verbonde aan die primere meganiese
ontbinding van die voedsel, is die karakteristieke skeikundige veranderings
wat in die verteringskanaal plaasvind. Dit word teweeggebring deur die
sogenaamde ensieme of gisstowwe wat aanwesig is in die verskillende
uitskeidings van die verteringskanaal waarvan elke deel sekere bepaalde
stowwe afskei. Hierdie ensieme word gekenmerk deur hul vermoe om
belangrike skeikundige veranderings in die voedsel te veroorsaak sonder
self deel uit te maak van die uiteindelike produkte van die reaksies. 'n
Dergelike verandering vind plaas by brooddeeg onder die invloed van suur-
deeg. Deur die werking van hierdie ensieme verbind die klein voedsel-
deeltjies met water, en word dit vervolgens in nog kleiner en eenvoudiger
deeltjies opgedeel. Dit is die noodsaaklike verandering wat alle verteer-
bare voedsels binne die verteringskanaal ondergaan.

Die Verte-
ringsproses. (a) Die speeksel wat gevorm word deur die kliere rondom

die mondholte, dien nie alleen om die voedselmassa sag te
maak nie, maar bevat in die geval van sekere diere ook 'n ensiem waardeur
stysels vinnig in dekstriene en uiteindelik in moutsuiker omgesit word.

(b) In die maag word hoofsaaklik die voedselproteIene aangeval deur
ensiem-maagsap (pepsien) opgelos in flou soutsuur, twee stowwe wat deur
die maagslymvlies afgeskei word. Hierdie ontbinding van die proteiene
gaan egter net tot by die peptone-stadium.

(c) In die boonste gedeelte van die dunderm word die voedselmassa,
wat nou die selfstandigheid van dik room het, blootgestel aan die sterker
ensieme wat deur die alvleisklier en die slymvlies van die dunderm self
afgeskei word. Hierdie alkaliese sappe en die gal wat deur die lewer uit-
geskei word, veroorsaak saam die uiteindelike ontbinding van die drie
hoofbestanddele van voedsels. Die proteiene word omgesit in hul same-
stellende amino-sure, en stysels en suiker in eenvoudige suiker, soos glukose
(druiwesuiker), terwyl die vette opgebreek word tot vetsure, sepe en gliserol.
In hierdie vorm is die stowwe geskik vir opname en dit word dan saam met
die mineraalsoute, vitamiene en 'n sekere hoeveelheid water in die bloed-
stroom opgeneem onderwyl dit deur die dunderm gevoer word. Nadat
dit na die lewer gevoer en daar tydelik gehou en aan verder skeikundige
verandering blootgestel is, word die uiteindelike produkte van vertering
na al die lewende weefsels van die liggaam gevoer, waar sommige weer gehou
of na vereiste gebruik word.

Die proses geskied in verskillende trappe, onderwyl die voedsel van
een hoogte of deel van die gestel na 'n ander gaan, soos in die volgende

skets in bree trekke aangedui word :—
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(d) Die res van die stof, wat hoofsaaklik uit onverteerde, growwe
oorblyfsels, verteringsappe en water bestaan, word na die dikderm gevoer.
In hierdie deel van die verteringskanaal word water snel opgeneem en die
uitwerpselmassa word dik weens die onttrekking van water, terwyl enkele
oortollige minerale, wat die liggaam nie nodig het nie, uit die bloedstroom
in die ingewande uitgeskei word. Deur die aanwesigheid van groot aantalle
bakteriee in hierdie deel word die voedseloorblyfsels bowendien verder
ontbind, wat aanleiding gee tot die slegte reuk van die uitwerpsels. Afgesien
van water word slegs klein hoeveelhede van die meer waardevolle voeding-
stowwe onder normale omstandighede uit die dikderm opgeneem, vandaar
die bale beperkte waarde van voeding deur die endelderm.

Vertering by Verskillende Soorte Diere.

Hoewel vertering by al ons huisdiere ooreenkomstig die hierbo gesketste
metode plaasvind, vertoon die verskillende soorte tog belangrike eienaar-
dighede wat kortliks aandag verdien.

(a) Vleiseters.—Onder die huisdiere is die hond die beste voorbeeld van
'n ware vleiseter. Sy dieet bestaan grotendeels uit gekonsentreerde

Die Hond.	
voedsame, dierlike produkte, soos melk en vleis, en gevolglik
bestaan vertering in sy geval hoofsaaklik uit die omsetting van

vleis in vleis. Vir hierdie doel is 'n betreklike kort en eenvoudige verte-
ringskanaal voldoende (sien tabel bladsy 357). Slegs 'n minimum hoeveelheid
meganiese energie is onder normale ornstandighede nodig om die kos te
kou ; die voedsel word gewoonlik tussen die lang slagtande afgeskeur en
in stukke ingesluk. Die kake werk eenvoudig soos skarniere. Dit maak
die kraak van harde bene moontlik, terwyl die oorkruising van die kake,
soos wanneer kos gekou word, feitlik onmoontlik is. Alle maaltye word
gewoonlik bale you weggesluk. Gevolglik is vertering merendeels skei-
kundige proses ; die voedsel word aan die sterk ensieme van die maag en
dunderm blootgestel en die waardevolle stowwe vervolgens taamlik deeglik
opgeneem in die bloed- en limfstroom. Die dikderm is bale kort en betreklik
swak ontwikkel. Die hond is nie in staat om growwe, veselagtige plant-
stowwe te verteer nie, hoewel taai senings en klein stukkies been ontbind
word.

(b) Alles-eters.—Die vark, wat miskien die beste voorbeeld onder hierdie
groep is, is 'n dier wat in staat is om van mengsels van plantaardige en

Die Vark.	
dierlike produkte te lewe. Die verteringskanaal is heelwat
meer ontwikkel en langer as die van die hond. 'n Bietjie

meer meganiese energie word bestee aan die kou van harde graan, soos
mielies, hoewel sagte voedsels sommer ingesluk word. Weens die aanwesig-
held van baie sterk verterende ensieme, is die skeikundige ontbinding,
asook die later opname van die produkte, baie deeglik. Om hierdie rede
word dit gewoonlik beskou dat die vark meer volkome gebruik van sy
voedsel maak as enigeen van die ander huisdiere.

Hoewel pluimvee ook onder die alles-eters gereken moet word, is hul
verteringskanaal opmerklik verskillend van die van die soogdiere. Dit

PI uimvee. 
is in die eerste plek toe te skrywe aan die afwesigheid van
tande in die bek. Alle vaste voedsel word heel ingesluk,

en na gedeeltelike versagting in die krop word dit na die kliermaag gevoer.
Hierdie orgaan, wat eenvoudig as 'n verwyding van die verteringskanaal
beskou kan word, het 'n baie beperkte ruimte, hoewel die suur verteringsap
uit die klierwand daarvan op die voedselmassa uitgeskei word. Onmiddellik
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nadat die voedsel die kliermaag verlaat, gaan dit in die spiermaag of horing-
agtige maag, 'n goed ontwikkelde spierorgaan wat in staat is om sterk in
te krimp. Daar kom die voedsel in aanraking met gruisagtige stowwe en
dit word deeglik gemaal, terwyl die ensieme uit die kliermaag afgeskei
die geleentheid kry om die fyn materiaal te begin verteer.

(c) Plantetende Diere.—Plantetende diere word gewoonlik in twee groepe
ingedeel ; (1) Hoefdiere, byvoorbeeld die perd, met 'n eenvoudige maag,
en (2) Herkouers, soos beeste en skape, wat 'n ingewikkelde maagstelsel
het.

Vir al hierdie diere kan die dieet uitsluitlik bestaan uit droe, lywige
veselagtige plantstof, byvoorbeeld weiding op die oop veld in die middel
van die winter, of dit kan deels bestaan uit verskillende hoeveelhede sappiger,
groen plantegroei, soos byvoorbeeld in die lente en vroee comer. Onder
meer gunstige omstandighede kan die dier se dieet aangevul word deur
kragvoer, soos mielies, hawer, semels, ens., wat egter alleen deur die eienaar
gegee word. Om hierdie vreemde en in baie gevalle buitengewoon onvoed-
same stowwe te kan verteer, het die natuur hierdie diersoorte toegerus
met merkwaardige verteringskanale waarin die meganiese ontbindings-
proses 'n baie belangriker rol speel as by die vleiseters of die alles-eters.

As hy wei, byt die perd sy voedsel of tussen die goed ontwikkelde snytande,
en as hy in die krip vreet, soek hy die smaaklikste voedingstowwe sorgvuldig

Perd.
uit met die beweegbare lippe. Die kiestande, wat soos doel-
treffende maalstene werk, is goed ontwikkel en het groot

skurwe oppervlaktes, terwyl die kake ver keen en weer kan beweeg. Op
hierdie manier word elke voedseldeeltjie sorgvuldig en deeglik gekou.
Terselfdertyd word dit deeglik natgemaak deur 'n oorvloedige toestroming
van speeksel uit die speekselkliere, totdat dit in 'n fyn, papperige massa
verander is. Elke bekvol droe voer kan dus tot 50 kaakbewegings oor 'n
tydsverloop van 'n z tot 1 minuut vereis, voordat dit ingesluk word. In
die maag van die perd, wat betreklik klein is, le die voedsel in duidelik
onderskeie lae namate dit daarheen gevoer word. Slegs in die onderste
helfte van die maag vind daar aktiewe vertering plaas deur die ensieme
wat uit die maagwand uitgeskei word. Kort nadat die dier begin vreet
word die gedeeltelik verteerde voedsel na die dunderm gevoer, hoewel
die maag, selfs as die dier lank sonder kos gebly het, nie rnaklik heeltemal
leeg word nie. Meeste van die proteIene, vette en koolhidrate word verder
opgebreek en opneembaar gemaak deur die ensieme in die dunderm, terwyl
die veselagtige stof, wat sellulose bevat, na die dikderm gevoer word sonder
om vertering te ondergaan. Dit is toe te skrywe aan die afwesigheid in
die liggaamlike uitskeidings van enige ensiem wat sellulose kan opsplits.
Die dikderm, wat by die perd besonder groot ontwikkel is, en van 25 tot
28 gallon kan bevat, huisves miljoene bakteriee en protosoe van verskillende
soorte. Sommige van hierdie organismes val sellulose straf aan sodat dit
in suikers omgesit word. Water word snel uit die dikderm opgeneem saam
met kleiner hoeveelhede verbrokkelde voedselstowwe wat uit die dunderm
ontsnap het. Die uitwerpsels, wat taamlik uitgedroog is, word tot balletjies
gevorm voordat dit deur die anus verwyder word.

Beeste vreet gulsiger en is minder kieskeurig as perde, daarom kan
vreemde stowwe soos draad, spykers, ens., so maklik in die verteringskanaal

Herkouers. 
kom. Die lippe is baie dik, feitlik onbeweegbaar en nie so
gevoelig soos, byvoorbeeld, by die perd nie. Geen van die

herkouers het bo-snytande nie ; die plek daarvan word deur 'n dik vesel-
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agtige tandkussing ingeneem. Die onderste snytande is skerp, beitelvormig
en enigsins los. Wanneer die dier wei, word die voedsel by die bek ingetrek
met die tong wat uitgesteek en om die voedsel gekrul word. Die taai gras
word tussen die snytande en die tandkussing vasgedruk en met 'n voor-
waartse beweging van die kop afgeruk. Nadat dit vinnig gerol is sodat
dit min of meer 'n silindriese vorm het, en intussen deur 'n oorvloedige
toestroming van speeksel natgemaak is, word die massa min of meer ongekou
ingesluk en dit beland in die ingewikkelde maagstelsel, wat verdeel kan
word in (a) drie voormae. Nie een van die drie skei verterende ensieme
uit nie, en hulle kan dus nie as ware, verterende mae beskou word nie.
Die grootste, in die geval van 'n volwasse dier, is die grootpens of pens
waarin feitlik alle voedsel, veral growwe stowwe, weggesluk word. Die
tweede is die kleinpens wat net voor die grootpens is en herken word aan
sy eienaardige slymvlies met 'n geruite voorkoms soos 'n heuningkoek.
Die derde maag of blaarpens is die kleinste van die drie en is van binne
oortrek met ewewydige lang slymvliesblare ; (b) die vierde maag of melkpens
is die enigste ware maag wat verteringsappe uitskei, en dit kan vergelyk
word met die van die hond, die vark en die mens. By geboorte is die voormae
van die herkouer nog baie swak ontwikkel en betreklik onbelangrik in ver-
gelyking met die groot melkpens (vierde maag), weens die feit dat die dieet
van die baie jong dier uitsluitlik bestaan uit melk wat regstreeks na hierdie
maag gaan waar dit onmiddellik aan die verteringsappe blootgestel word.
Met die geleidelike inneming van vaste en meer lywige voedsel, soos gras,
word die voormae, veral die grootpens, tot groter ontwikkeling geprikkel
totdat hulle uiteindelik baie groter afmetings as die melkpens aanneem.
Alle vaste voedsel en selfs water word nou hoofsaaklik na die grootpens
weggesluk.

Om die growwe, droe voedsel sag te maak en die insluk daarvan te ver-
gemaklik, word reusagtige hoeveelhede speeksel daagliks uit die mond
uitgeskei ; by 'n volwasse bees kan dit van 10 tot 12 gallon beloop. Hoewel
geen ensieme uit die wande van die grootpens uitgeskei word nie, ondergaan
die voedselmassa tog belangrike veranderings in hierdie pens. Eerstens
word die materiaal deur die aanwesige sappe deeglik natgemaak en geweek ;
hierdie proses word aangehelp deur die aanhoudende draai- en karring-
bewegings van die grootpens. Tweedens huisves die grootpens bale miljoene
bakteriee en protosoe, bale waarvan cellulose en ander stowwe aktief aanval
sodat dit ontbind en deur die organismes gebruik word. Bowendien bevat
die plantstof self ensieme wat onder die gunstige omstandighede in die
grootpens die ontbinding van baie plantselle veroorsaak. Die grootpens
kan dus beskou word as 'n broeikas wat op 'n egalige liggaamstemperatuur
gehou en goed van vog voorsien word, en waarin hierdie miljoene organismes
tier en baie vinnig vermenigvuldig. Bowendien word buitensporige suur-
gisting gedurig teengewerk deur die groot hoeveelheid speeksel wat natrium-
karbonaat bevat.

Na hierdie voorlopige verblyf van enkele ure in die grootpens, word
alle growwe voedsel herhaaldelik in klein hoeveelhede na die mond terug-
gevoer om herkou te word. Dit is die herkouproses wat so kenmerkend
is van alle herkouende diere. Wanneer dit in die mond terugkom, word
die herkoutjie tydsaam gekou, onderwyl die kake mekaar in reelmatige
ritme kruis. Gedurende hierdie tydsverloop van 40 tot 60 kaakbewegings
word elke klein bietjie voedsel sorgvuldig tussen die sterk kiestande gemaal,
voordat dit na die grootpens teruggesluk word. Die merkwaardige hoe-
veelheid meganiese energie wat deur hierdie diere aan die kou van hul
voedsel bestee word, kan besef word as mens in aanmerking neem dat 'n
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volwasse bees sy kake daagliks tot 40,000 maal beweeg onderwyl by vreet
en herkou.

Die populere idee dat alle herkouers die aanwesigheid van 'n klein
herkoutjie, gewoonlik 'n haarballetjie in die bek, nodig het om te kan herkou,
is beslis onjuis, aangesien so'n haarballetjie eenvoudig in die weg sal wees
wanneer die dier kou. Die verlies van 'n haarballetjie uit die bek, wat in
baie buitengewone gevalle met die voedsel uit die grootpens opgebring
word, moet beskou word as 'n tydige verwydering van 'n vreemde liggaam,
aangesien dit die oorsaak kon gewees het van 'n ernstige belemmering vir
die deurgang van die voedsel van een maag na 'n ander.

Uit die voedselmassa in die grootpens word slegs die fyn materiaal
deurgelaat na die derde maag, die blaarpens, waar dit diep tussen die „ blare "
indring. Meeste van die vloeistof word hier uitgepers deur langsame krimp-
bewegings van die orgaa`n en loop terug na die grootpens of word anders
na die vierdie maag gevoer. Die blaarpens is normaal hard en die inhoud
taamlik droog. Dit is die moeite werd om op hierdie punt te let, aangesien
eienaars dikwels onrustig voel as hulle 'n dier oopsny en hierdie toestand
opmerk. Die snelle afskilfering van die slymvlies-laag van die voormae
kort na die dood is insgelyks 'n normale verskynsel solank as die weefsel
daaronder net nie rou en bloederig is nie. In laasgenoemde geval kan aan-
geneem word dat daar inflammasie in die mae is.

Slegs na al hierdie voorlopige prosesse kom die fyngemaakte voedsel
in die vierde of regte maag. Hier vind skeikundige vertering plaas, in begin-
sel net soos in die eenvoudige maag van die mens of die hond. 'n Aansien-
like hoeveelheid van die proteienvoedsel van die dier word verkry uit die
liggame van die mikroskopiese diertjies (infusoriee) en bakteriee, wat
saam met die,verteerde voedsel in die vierde maag en ingewande meegevoer
word.

In die dunderm, wat buitengewoon lank is, vind verder vertering plaas,
totdat die finale produkte vir opname gereed is. Oorblyfsels en materiaal
wat nie verteer en opgeneem is nie, bereik uiteindelik die goed ontwikkelde
dikderm waar daar ook groot aantalle organismes huisves wat in staat is om
verder ontbinding van sommige van die stowwe teweeg te bring. Die hoof-
funksie van die dikdecni is egter om water deegliker op te neem en die
uFtwerpsels verder drolog te maak, totdat slegs 'n betreklike klein hoeveelheid
oorbly vir verwydering deur die anus. Bowendien word 'n hoeveelheid
van die oortollige mineraalsoute, soos kalsium en magnesiumfosfate, uit
die wande van die dikderm uitgeskei en met die uitwerpsels afgevoer.

Skape.—Die verteringsproses by die skaap is wesentlik van dieselfde
aard as in die geval van beeste, soos hierbo beskryf. Skape is egter kieskeu-
riger wanneer hulle vreet en neem dus nie so maklik vreemde stowwe,
soos draad, spykers, ens., op as beeste nie. Bowendien is die lippe in ver-
gelyking baie dunner, en die bolip gesplits. Hierdie diere is dus in staat
om op baie korter veld te wei, en kan derhalwe bestaan op veld waar beeste
sou verhonger.

Waarde en Betekenis van Vertering.

Soos reeds aangetoon, word feitlik alle voedsels opgeneem in 'n vorm
wat nie aan die liggaam eie is nie. Ten einde van enige waarde te wees,
moet hierdie stowwe derhalwe verreikende skeikundige veranderings onder-
gaan in 'n verteringsbuis wat so ontwikkel en so ingerig is dat dit die voedsel
wat gewoonlik ingeneem word, behoorlik kan verwerk. As hierdie voedsels
onder gewone omstandighede deur skeikundige middels sonder die
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aanwesigheid van ensieme ontbind en omgesit moes word in produkte wat
die liggaam kan opneem, sou dit nodig wees om die rou stowwe aan chenni-
kaliee, soos sterk sure of alkalies, bloot te stel, moontlik vir dae aaneen en
onder bale hoe temperatuur. In die liggaam word dieselfde resultate egter
verkry deur die merkwaardige werking van die verterende ensieme uitge-
skei uit selle waarmee die buis uitgevoer is, gepaard met slegs baie swak
sure of alkalies, en op die lae liggaamstemperatuur van 37° C. (+98° F.) ;
en dit alles betreklik gou.

Die samegestelde voedseldeeltjies gaan deur die verskillende trappe
van vertering en word gesplits in molekules wat so klein is dat hulle deur
die slymvlies van die ingewande opgeneem en na die bloedstroom deurgevoer
kan word. Van die lewer, waar dit tydelik gehou word, gaan hierdie boustof
na die bloed en vandaar na die verskillende weefsels volgens hul behoeftes.
Deur die verskillende samestellende elemente, uit 'n gemeenskaplike bloed-
toevoer verkry, te herskik en weer te verenig, word sulke uiteenlopende
weefsels as been, spiere, bloedselle, kliere, ens., opgebou. Deur die aanwesig-
heid van suurstof wat van die longe of aangevoer word deur die roof bloed-
selle, vind oksidasie van 'n deel van die stof binne dig lewende selle plaas,
weer op gewone liggaamstemperatuur. Daardeur word energie vrygestel,
hetsy in die vorm van werk of as normale liggaamshitte.

Een belangrike feit in verband met vertering by ons plaasdiere verdien
die besondere aandag van elke veeboer. Aangesien hulle alma! feitlik uit-
sluitlik van plantstowwe lewe, het hul verteringstelsels sodanige ontwikkeling
en aanpassing ondergaan dat hulle geredelik 'n groot massa materiaal kan
verwerk. Lywige voedsel is feitlik noodsaaklik om normale werking van die
verteringstelsel van hierdie diere te verseker. Soos reeds aangetoon, word
egter heelwat energie, veral van 'n meganiese aard, daaraan bestee, en tensy
die lywige voer dus van goeie kwaliteit en voedsaam is, of met kragvoer
van hoe gehalte gemeng word, kan 'n stadium bereik word waar die dier
slegs weinig meer waarde uit sy voedsel kry as die energie wat hy nodig
het om die voedsel te versamel en te verteer. Onder hierdie omstandighede
word die dier se groei belemmer of hy kwyn eenvoudig ; die „ noodsaaklike
boustof " skiet te kort wat betref gehalte en hoeveelheid, die liggaam word
uitgehonger, die dier se weerstandsvermoe word minder en dit stel horn
bloot aan al sy vyande, ontwikkeling word gestult en produksie Baal. Dit
is waar veeboerdery 'n „ dooie verlies " kan word.

Hierdie euwels het in die verlede baie miljoene ponde skade aan veeboere
in Suid-Afrika berokken, en is selfs vandag nog die grootste gevaar vir ons
iveeteelt.

'n Voortdurend voldoende voorraad van die regte voedingstowwe is
die eerste vereiste vir die welsyn van alle soorte lewende wesens, of dit nou
diere is of plante.

(Dr. J. I. Quin, Ondersoekbeampte, Onderstepoort.)

Algemene Beginsels Betreffende die Voer van Vee.
Ten einde diere oordeelkundig en met voordeel te kan voer, moet die

boer, veral in die geval van intensiewe boerdery, kennis he van die grond-
beginsels van voeding.

Daar is baie ingewikkelde liggaamsfunksies verbonde aan die voeding
van diere, en hoewel volledige inligting in verband met at hierdie funksies
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Voedingstowwe.
Alle soorte voer bestaan uit verskeie ingewikkelde stowwe, wat ver-

skillende skeikundige bestanddele bevat. Hierdie stowwe word voeding-
stowwe genoem. 'n Voedingstof word omskrywe as 'n stof of groep stowwe
wat help om dierlike lewe te onderhou. Die voedingstowwe bestaan
hoofsaaklik uit protefene, koolhidrate, vette, mineraalstowwe, water en
vitamiene. Dit is dan ook die vernaamste verbindings, in verskillende
verhoudings, waaruit die dierlike liggaam bestaan.t

VEEVOER EN WEIDING

nie beskikbaar is nie, is daar nogtans genoeg inligting waaruit die voerder
'n begrip kan kry van die manier waarop die dier sy voer gebruik. Die
voer moet die liggaam en produksievermoe in stand hou. Produksievermoe
kan betrekking he op grOei, die aansit van vet, ontwikkeling van die fetus,
melkproduksie, eierproduksie, wolproduksie en werk.

Voedingsvereistes van die Liggaam.

Dit sal die voerder betaal om aandag te gee aan die voer wat vir die
uitvoering van liggaamfunksies nodig is en die mate waarin die gestel daar-
deur uitgeput word.

Die dierlike liggaam het 'n sekere hoeveelheid voedsel nodig ten einde
sekere lewensfunksies, soon vertering, asemhaling en herstel van liggaams-

Onderhoud.
weefsels, te kan uitvoer. Hierdie lewensfunksies moet uit-
gevoer word sowel wanneer die dier rus as wanneer hy werk

Die vereistes vir liggaamsonderhoud word gewoonlik per 1,000 pond
lewende gewig bereken. As die voervoorraad die onderhoudsvereistes
oorskry, Ne(tord sodanige surplus vir werk of produksie beskikbaar. Pro-
duksievermoe is egter beperk, en die voordeligste hoeveelheid voer om te
gee, benewens die wat vir onderhoudsdoeleindes nodig is, word dus bepaal
volgens sekere voedingstandaarde wat op werklike produksie bereken is.

Daar is sekere besliste vereistes in verband met die rantsoen van 'n
groeiende dier. Die addisionele werk verbonde aan die opbouing van die

Groei. liggaam moet voortdurend in gedagte gehou, en die dier dien-
ooreenkomstig gevoer word, anders sal hy verpot wees.

Diere moet in byna alle gevalle aanteel voordat hulle heeltemal volgroei is,
en onder sulke omstandighede moet die rantsoen voldoende wees vir die
onderhoud van die moer se liggaam, om voorsiening te maak vir groei,
gewig en grootte, en om haar in staat te stel om te produseer.

Die mening dat daar gedurende dragtigheid geen ekstra voer nodig is
nie, is verkeerd. Die behoeftes van die fetus is wel gering, maar daaraan
Ontwikkeling moet noodwendig voldoen word. Daar is nie eintlik gevaar
van Fetus. dat die fetus ondervoed sal word as die moer te min kos kry
nie. Die fetus wo5rd deur die natuur beskerm ten koste van die moer.
Sy offer haar eie liggaamskragte op sodat die fetus behoorlik kan ontwikkel.

Dit le voor die hand dat 'n dier meer voer nodig het om vet aan te sit
as vir blote onderhoud. Die aard van hierdie voer word later bespreek.

Alle winste berus op ekonomiese produksie. Die produksievermoe
van 'n dier hang of van die snort en hoeveelheid voer wat hy kry. Die

produksie.
dier se liggaam is dus baie sons 'n masjien wat 'n sekere hoe-
veelheid brandstof nodig het om die nodige temperatuur te

handhaaf en om te kan werk. Wanneer die masjien moet werk, word meer
brandstof vereis.
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ProteIen is die voedingsbestanddeel wat veral beklemtoon moet word,
want dis die duurste en derhalwe is daar ook die grootste gevaar dat 'n

Prote'iene.
ontoereikende hoeveelheid daarvan verskaf sal word. Hier-
die bestanddeel kom in verskillende vorms voor, en selde in

die suiwer vorm, en is die minste bekend van at die voedingstowwe. Die
vernaamste funksie daarvan is om liggaamsweefsels, maervleis, vel, horing,
naels, wol en melk op te bou. Dikmelk en die wit van eiers bestaan feitlik
uit suiwer proteien en water. Alle diere het dus proteien in hul rantsoen
nodig. Sommige voersoorte, soos gewone hoof of strooi, bevat bale min
proteien. Oliemeel- en oliekoeksoorte, bloed- en vleismeel, en peulgewas-
hooi soos lusernhooi, is weer ryk aan proteien. By die oorweging van die
protelengehalte van 'n voersoort word gewoonlik aangeneem dat dit reg-
streeks vergelykbaar is met die proteiengehalte van ander voersoorte.
Hierdie stelsel is aanneemlik onder praktiese toestande waar die rantsoen
afwissel vir sover dit die bestanddele daarvan betref. ProteIene het nie
alma! dieselfde waarde nie, daar party bale belangrike bestanddele mis.
Daarom moet daar verskeidenheid in rantsoene weer.

Diere wat dragtig is, groei, of wol of melk produseer, moet voer kry
met 'n hoer proteIengehalte, want in sulke gevalle is daar groter behoefte
aan daardie bestanddeel.

Die koolhidrate is mincer ingewikkeld in samestelling en heelwat
goedkoper as die proteIene, omdat byna alle voersoorte 'n oorvloed daar-

Koolhidrate.
van bevat. Daar is twee soorte koolhidrate, naamlik stik-
stofvrye ekstrakte, en vesels.

Stikstofvrye ekstrakte sluit in stysels en suiker wat vir hitte en energie
nodig is en in byna alle graansoorte voorkom. Mielies is ryk aan stysel. Dit
beteken dat alle verteerbare voedingstowwe met enkele uitsonderings
grotendeels uit stysel bestaan. Stikstofvrye ekstrakte is maklik om te
verteer.

Die vesel is die swaarste om te verteer, en die persentasie daarvan is
die hoogste in die geval van hoof en strooi. Dit is die taai, hvuterige deel
van die plant. Die ru-vesel in die rantsoen dien veral as lywige voer vir
diere soos beeste, skape en perde. Oor die algemeen is voer minder voed-
saam namate dit meer vesel bevat.

Vette bestaan uit dieselfde skeikundige elemente as koolhidrate. Die
funksies van die twee voedingstowwe is dieselfde, behalwe dat 'n pond vet

Vette.
2.25 maal soveel hitte en energie produseer as 'n pond kool-
hid rate. Dit is toe te skrywe aan die meer gekonsentreerde

aard van vet. Voersoorte met 'n hoe vetgehalte is oliemeelsoorte, grond-
boontjies, sojaboontjies en sonneblomsaad. Onder die gewone graansoorte
het mielies die hoogste vetgehalte, en dis daarom, asook vanwee die hoe
koolhidraatgehalte van die graan, dat mielies so'n waardevolle voer is om
lewende hawe mee vet te maak. Diere het veral koolstofhoudende voer
nodig om vet te word.

Die grootste persentasie van 'n dier se liggaam bestaan uit water. 'n
Oorvloedige voorraad van hierdie stof is altyd nodig. Nie alleen het die

Water. 
gestel water nodig om 'n ewewig te bewaar nie, maar sekere
voortbringingsprosesse, soos melkafskeiding, vereis ook water

in oorvloed. Melk bevat omtrent 87 persent water. Alle voersoorte
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bevat 'n sekere hoeveelheid water, maar 'n buitensporige voggehalte oefen
gewoonlik 'n nadelige invloed op die goedhouvermoe daarvan uit. Graan-
soorte bevat omtrent 10 persent vog, terwyl groenvoer, wortelvoer en
kuilvoer 70 tot 95 persent water bevat. Die hoe watergehalte van hierdie
voersoorte is van besondere waarde met die oog op die verskaffing van
sappigheid.

Mineraalstowwe en Vitamiene.

Hoewel die mineraalgehalte van voer maar laag is, word dit so belangrik
geag dat dit onder 'n ander Hoofstuk breedvoeriger behandel word.

Daar is heelwat bekend omtrent die werklike skeikundige samestelling
van sommige vitamiene. Almal is nodig vir die lewe. Daar is minstens ses

Die	
vitamiene bekend—A, B, C, D, E, en G. Die voerder het nie

Vitamiene. soseer met die kenmerke van die verskillende vitamiene te
doen nie ; wat by wil weet is of dit deel van die rantsoene

vir sy diere moet uitmaak of nie. Daar hoef geen spesiale voorsorg geneem
te word om vitamien B in te sluit nie, aangesien dit in oorvloed voorkom
in graan, en weens die feit dat dit in die grootpens van beeste en skape deur
mikro-organismes vervaardig kan word. Plaasdiere het geen behoefte aan
vitamien C nie. Vitamien E is so volop dat 'n tekort nie bra kan voorkom
nie. Die mening bestaan ook dat 'n tekort aan vitamien G waarskynlik nie
sal voorkom nie.

Die enigste vitamiene wat enigsins van ekonomiese belang is, is A en
D. Laasgenoemde is van belang alleen in lande met min sonskyn, gevolglik
is dit vir Suid-Afrika, waar daar 'n oorvloed sonskyn is, waarskynlik nie van
besondere belang nie.

Vitamien A is aanwesig in groenvoer. Onlangs is aangetoon dat dit van
praktiese waarde is op plekke waar diere vir maande sonder groenvoer
moet klaarkom. Dit staan bekend as die vitamien wat groei bevorder, en,
soos die naam aandui, speel dit 'n belangrike rol in die bevordering van
normale grcir..i by jong diere. Die afwesigheid daarvan het ongetwyfeld 'n
nadelige invloed op reproduksie, en die mening bestaan selfs dat dit 'n rol
speel in verband met bestandheid teen siekte.

Dis bewys dat die beste resultate verkry word waar die verskillende
voedingstowwe in sekere verhoudings gevoer word. Sommige voeding-
stowwe, soos vette en koolhidrate, kan in aansienlike mate met mekaar
verwissel word. Koolhidrate kan 'n meer ekonomiese gebruik van pro-
teIen meebring, en proteien kan op die beurt in beperkte mate deur die
gestel in koolhidrate omgesit word. Hierdie weersydse omsetting verskaf
egter slegs blote veiligheidsruimte. 'n Rantsoen met 'n hoe proteIen-
gehalte sal nie alleen duur wees nie, maar kan, as dit oor 'n lang tydperk
gevoer word, ook die gesondheid van diere nadelig beInvloed. lnsgelyks
sal 'n rantsoen met 'n hoe persentasie stikstofvrye ekstrak en vet die neiging
he om nadelig in te werk op die flora van die dikderm wat gewoonlik die
vertering van ru-vesel bevorder.

Voedingsverhouding.

By die opstel van rantsoene word koolhidrate en vette vir praktiese
doeleindes saam gegroepeer en staan hulle bekend as die koolhidraat-
ekwiwalent. 'n Verhouding, bekend as die voedingsverhouding van die
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rantsoen, gee die verhouding aan van proteTen tot koolhidraat-ekwiwalent.
Die voedingsverhouding word as volg bereken :-

Verteerbare Koolhidraat	 (Verteerbare Vet x 2.25)
Verteerbare Proteien.

Die voedingsverhouding vir beeste wat nie produseer nie, behoort
omtrent 1 deel proteen teen 12 dele koolhidraat-ekwiwalent te wees ; vir
wolproduserende skape 1 : 8 of 9, en vir koeie in die melk omtrent 1 : 6
of 7. 'n Nouer verhouding, soos 1 : 4, sal dikwels 'n koei tot groter pro-
duksie prikkel weens die verhoogde persentasie prote1en, maar so'n ver-
houding is dikwels onekonomies.

Daar bestaan omvattende tabelle wat die verteerbare voedingstowwe
per 100 pond van die meeste gewone voedingstowwe aangee. Voerders
hou gewoonlik nie daarvan om te veel syferwerk in verband met die voedings-
waardes van rantsoene te doen nie. HuIle behoort egter te volhard en
hierdie houding te oorwin, daar dit tot hul eie voordeel sal strek.

Kuilvoer is 'n vereiste op 'n veeplaas.

Ondanks die waardevolle hulp wat hierdie tabelle aan die voerder ver-
leen in verband met die uitkies en balansering van rantsoene, kan sulke
gebalanseerde rantsoene slegs as algemene leidraad dien. Dit is veral waar
in gevalle waar die rantsoen slegs op 'n skeikundige ontleding van die voeding-
stowwe berus. Daar kan miskien afwisselende resultate met sodanige
gebalanseerde voedselrantsoene verkry word, omdat diere van mekaar
verskil en op verskillende maniere kan reageer op dieselfde hoeveelheid van
'n bepaalde voedingstof. Dit kan toe te skrywe wees aan verskille in die
vermoe om 'n bepaalde voedingstof te verteer, of ook omdat die voeding-
stof gekweek is onder verskillende toestande wat die verteerbaarheid daar-
van beinvloed het.

Lywigheid oefen ook 'n besliste invloed uit op die ekonomiese resultate
met die voer van diere verkry. Diere soos beeste, skape en perde moet
genoeg kry om hulle dik te vreet. Hier sal ook weer individuele diere gevind
word wat hulle by 'n betreklik gekonsentreerde rantsoen kan aanpas, ter-
wyl ander nie daarop sal aard nie. Die mate van sappigheid in die rantsoen
oefen ook invloed op die vertering uit.

Om van goeie rantsoene bevredigende resultate te verkry, moet eien-
skappe soos ekonomie, smaaklikheid, verskeidenheid, lywigheid en sappig-
heid aandag geniet.
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Die syfers wat die persentasie-verteerbaarheid van die verskillende
voersoorte aangee, is, behalwe in die geval van lusernhooi en tefhooi (Ross
en Bosman), geneem uit Henry en Morrison. Verteerbaarheidstoetse het
in Suid-Afrika maar eers onlangs ernstige aandag begin geniet. Waar
verteerbaarheidsyfers nie aangegee word nie, kan vir praktiese doeleindes
die volgende verteerbaarheidswaardes aangeneem word : Proteien, omtrent
75 persent ; stikstofvrye ekstrak, omtrent 80 persent ; en vesel, omtrent
45 persent vir beeste en skape.

(Dr. J. W. Groenewald, Ondersoekbeampte, Onderstepoort, Pretoria.)

Rantsoene vir Veediere.

Diere gebruik voedsel op twee maniere, naamlik

(1) vir die onderhoud van die liggaam, en

(2) om een of ander produk voort te bring.

(1) Die onderhoud van die liggaam behels verskillende funksies, by-
voorbeeld :-

(a) om die dier aan die lewe en gesond te hou.

(b) verskaffing van hitte en instandhouding van die Iiggaamstempera-
tuur ;

(c) verskaffing van die nodige energie, sodat die inwendige organe
behoorlik kan fungeer, byvoorbeeld in verband met vertering,
bloedsomloop, ens ;

(b) verskaffing van materiaal om gewone slytasie van die liggaam te
vergoed ;

(e) regulering van die liggaamsprosesse.

(2) Voedsel bo en behalwe die wat vir onderhoud gebruik word, kan
op een of meer van die volgende maniere vir produksie-doeleindes aange-
wend word :-

(a) om die groei van onvolgroeide diere te bevorder ;

(b) vir die produksie van melk, vleis, vet, eiers, wol ;

(c) om lewe te reproduseer ;

(d) vir trekdoeleindes, in die geval van perde, muile, osse, ens.

Samestel I i ng van Voedingstowwe.

'n Dier moet van verskillende soorte voedingstowwe voorsien word,
anders kan by nie behoorlik fungeer nie, want daar is, soos uit onderstaande
tabel sal blyk, heelwat verskil wat betref die samestelling van verskillende
voed i ngstowwe.
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Voedsel. Water. As.
Ru-

Proteien.

Koolhid rate.

Vet.

Vesel.
Stikstof-

vrye
ekstrak.

0/0 °/o 0/0 0/0 0/0 0/0
lies 	 10.5 1.5 10.1 2.0 70.9 5.0
intjies 	 14.3 3.2 25.4 7.1 48.5 1-5
ern hooi ...... 	 8.6 8.6 14.9 28-3 37.3 2.3
ferboontjie 	 9.7 11.9 19-3 22.5 34-0 2.6
hooi 	 7.4 6.6 8.1 33.0 43 8 11
)en Lusern 	 747 2.4 45 70 104 1.0
ikool 	 83.3 2.2 2.9 2.6 8.4 0.6
liekuilvoer 	 73.7 1.7 2.1 6.3 15.4 0.8
smelk 87.2 0.7 3.5 - 4.9 3.7

Mie
Boo
Lus
Kafi
Tefl
Grc
We
Mie
Bee

Samestelling van die Dierlike Liggaam.

Soos uit die volgende syfers blyk, wissel die samestelling van die dier-
like liggaam heelwat of na gelang van die soort dier en sy ouderdom en
kondisie.

'Hater, Proteien. Vet. As.

0/0 0/0 0/0
Kalf (100 lb.) 	 71.8 19.9 4.0 4.3
Groeien4e jongos (700 lb.) 	 60.3 18.6 16.6 4.5
Bale vet jongos . 	 43.5 15.7 37.7 32
Vetlam 	 52.3 13.4 31.2 32
Skaap (nie vetgemaak nie) 	 61.0 15.7 19.9 34
Vet vark 	 43.0 11-4 43.9 1.7

Indeling van Voedsels.

Voedsels kan as volg ingedeel word :-

(1) Volgens bron-

A. Dierlik : bloedmeel, vleismeel, melk.
B. Plantaardig : gras, hooi, gnarl.
C. Mineraal : sout, fosfor, kalk.

(2) Volgens funksie-

A. Brandstofvormende voedingstowwe, of bronne van energie:
(a) Koolhidrate : suikers, stysels.
(b) Vette.
(c) Proteiene (kan vir hierdie doel gebruik word).

B. Liggaambouende of weefselvormende voedingstowwe:

(a) Proteien : maer vleis, wit van eier, ens.
(b) Mineraalsoute.
(c) Water.

C. Reguleerders van liggaamsprosesse:

(a) Mineraalsoute.
(b) Water.
(c) Vitamiene.
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'n Toereikende Rantsoen.

'n Rantsoen wat toereikend geag kan word, moet aan die volgende
vereistes voldoen, en in so'n geval word dit 'n goed gebalanseerde rantsoen
genoem. Die vereistes is naamlik :-

(1) genoeg koolhidrate en vet om die nodige energie te verskaf ;
(2) genoeg proteIen van die regte soort wat die beste geskik is vir

liggaamsonderhoud en om groei en produksie te bevorder ;
(3) genoeg mineraalsoute in die regte verhouding ;
(4) genoeg water ;
(5) genoeg vitamiene.

Funksies van Voedingstowwe in die Dierlike Liggaam.

Verskillende voedingstowwe is nodig vir verskillende doeleindes, by-
voorbeeld :—

Onder „ ru-proteIen " word verstaan alle stikstofhoudende verbin-
dings in die voedingstowwe.

Proteiene.	
Proteiene is saamgestelde stowwe wat onder meer ook
stikstof bevat.

Proteiene is hoofsaaklik liggaambouende voedsels, maar kan ook dien
as brandstof of om hitte of energie te verskaf. Dit dien egter veral om
liggaamsweefsels op te bou en te herstel.

Soos blyk uit die tabel aangaande die samestelling van die dierlike
liggaam, bestaan soveel as 20 persent van die liggaam uit proteien. Die
spiere, inwendige organe, senuwees, brein, kraakbene, bindweefsels, vel,
hare, wol, been, vere, hoewe, horings, naels, ens., bestaan grotendeels uit
proteIen. Proteiene is die basis van die lewende protoplasma van plante
en diere en is noodsaaklik vir alle lewe.

'n Melkkoei wat 1,000 pond weeg, het 0.7 pond verteerbare ru-proteIen
nodig net vir die onderhoud van haar liggaam, en daarby 0.5 tot 0.62 pond
vir die produksie van elke gallon melk wat 3.5 persent bottervet bevat.

'n Tekort aan proteien in 'n dier se rantsoen kan deur geen ander
voedingstof aangevul word nie, en is maar al te dikwels 'n beperkende faktor
in verband met melk-produksie. Die gewone voersoorte wat op plase
verbou word, soos graan, grashooi, mieliestronke, kuilvoer, ens., het maar
'n lae proteIengehalte.

Een van die beste maniere om 'n voorraad proteIen te verseker, is om
baie peulgewashooi, soos kafferboontjies, lusern en sojaboontjies, te verbou.
Van die lywige voedsels is peulgewashooi die rykste aan proteien.

Vleismeel, bloedmeel en vismeel is baie ryk aan proteIen, en daarnaas
kom die verskillende oliekoek-meelsoorte, soos grondboontjie-, lynsaad-,
sojaboontjie- en katoensaadkoek, ens. Jong groen gran het 'n hoe proteien-
gehalte wat met die verloop van die seisoen vinnig afneem.

Die stikstofvrye ekstrak of oplosbare koolhidrate en die vesels maak
saam die koolhidrate uit. Die vernaamste koolhidrate is stysels en suikers,

Koothidrate. 
wat as brandstof vir die produksie van hitte en energie dien.
Oortollige koolhidrate kan in vet omgesit en in die liggaam

bewaar word.

Die liggaam het 'n sekere hoeveelheid vesel vir fisiologiese doeleindes
nodig. Herkouende diere (beeste en skape) kan groot hoeveelhede lywige
voedsels verteer, maar perde, muile, donkies en varke is nie daartoe in
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staat nie, en 'n groot deel van hul voedsel moet dus in die vorm van kragvoer
wees.

Mielies, die vernaamste graangewas in die Unie, het 'n bale hoe kool-
hidraatgehalte, naamlik, omtrent 70 persent. Die gewone gewasse wat
op die plaas verbou word, bevat taamlik bale koolhidrate, en oor die alge-
meen sal daar geen tekort aan hierdie voedingstof wees nie.

Net soos die koolhidrate dien die vette as brandstof, en verskaf ook
hitte en energie. Dit dien ook as 'n bron van liggaamsvet—'n reserwe-

Vet. 
voedselvoorraad wat gebruik kan word om energie aan die
dier se liggaam te verskaf te eniger tyd wanneer die rantsoen

ontoereikend is om in sy behoeftes te voorsien.

Vette verteenwoordig egter 'n meer gekonsentreerde vorm van hitte
en energie as koolhidrate ; 'n eenheid vet is ongeveer gelyk aan 24 eenhede
koolhidrate.

Oliehoudende sade, soos grondboontjies, sonneblomme en lynsaad,
het 'n bale hoe vetgehalte ; die drie bevat onderskeidelik ongeveer 36
persent, 24 persent en 33 persent vet. By die voeding van sommige diere,
insonderheid spekvleisvarke, moet alleen rantsoene met 'n lae vetgehalte
gevoer word, en voersoorte wat die vet sag of olierig sal mask, moet vermy
word.

Mineraalstowwe speel 'n uiters belangrike rol in verband met die
voeding van diere, en ernstige versteuringe kan ontstaan as 'n rantsoen in

Mineraal-
hierdie opsig ontoereikend is. Mineraalstowwe kom nie

stcriove. alleen in die skelet voor me, maar ook in at die lewensdele
van die liggaam.

Minerale word gebruik vir die vorming en herstel van bene, proteIen-
weefsels, liggaamsappe, soos bloed, en verteringsappe, en vir die afskeiding
van melk. Minerale gee nie alleen krag aan die been nie, maar help ook om
die roof kleurstof van die bloed te vorm, en is noodsaaklik vir elke liggaams-
proses.

Minerale is 'n belangrike bestanddeel van melk. Beesmelk bevat onge-
veer 0.75 persent daarvan.

Die benodigdhede van 'n koei aan mineraalstowwe is bereken as 11
ons kalk (CaO) en ons fosforsuur (P 20 5 ) vir daaglikse onderhoud, en 1
tot ons kalk en s tot 1 ons fosforsuur vir die produksie van elke gallon melk.
In werklikheid bevat 'n gallon melk minder kalk en fosforsuur, maar hierdie
raming hou rekening met die felt dat al die minerale in die rantsoen nie
vir die dier beskikbaar sal wees nie.

Die minerale waaraan daar heelwaarskynlik onder Suid-Afrikaanse toe-
stande 'n tekort sal wees, is fosfate, kalk en gewone sout. Ons veld is meesal
bale arm aan fosfor.

Mielies en ander graansoorte het 'n lae mineraalgehalte, maar koring-
semels is in hierdie opsig bale beter en bevat omtrent 6 persent. Van die
voersoorte wat op die plaas verbou word, bevat peulgewashooi die meeste
mineraalstowwe, lusernhooi bevat omtrent 8.5 persent en kafferboontjie-
hooi omtrent 12 persent. Vismeel, beenmeel en vleis- en beenmeel het 'n
bale hoe mineraalgehalte.

Hoewel mineraalstowwe meer geredelik uit voedingstowwe (hoof,
groenvoer, koringsemels, ens.) opgeneem word, is dit noodsaaklik om aan-
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vullende mineraalstowwe aan lewende hawe te voer in die vorm van beenmeel
of ander fosfaathoudende voedsel, en ook sout.

Die dier het ook ander minerale as sout, kalk en fosfor nodig, maar in
meeste gevalle in sulke klein hoeveelhede dat die dier wat 'n normale goeie
rantsoen kry, na alle waarskynlikheid geen tekort aan hierdie ander minerale
sal he nie. (Sien ook artikel oor mineraalstowwe in Afdeling 4.)

Vitamiene is die naam wat gegee word aan sekere stowwe, die aard
waarvan weinig bekend is, maar wat 'n belangrike invloed op normale groei,

Vitamiene. 
gesondheid en reproduksie uitoefen. 'n Rantsoen kan genoeg
koolhidrate, vette, mineraalstowwe en proteien bevat, maar

as daar 'n tekort aan vitamiene is, kan daar ernstige gevolge ontstaan.

Vitamiene kom egter bale algemeen in die natuur voor, en as plaasdiere
toegang het tot goeie weiding of gereeld groenvoer en/of goeie lusernhooi
kry, is daar weinig gevaar dat hulle aan 'n vitamienetekort sal ly.

Varke en pluimvee kan maklik te min vitamiene kry, veral as hulle
op hok gehou word, en in so'n geval behoort hulle, veral gedurende die
winter, gereeld groenvoer te kry.

'n Verskeidenheid van voer, waaronder goeie welding, groenvoer en
goeie peulgewashooi, word beskou as 'n voldoende veiligheidsmaatreel
teen enige moontlike tekort aan vitamiene.

Die belangrikheid van water vir plaasdiere is duidelik as mens daaraan
dink dat van een- tot twee-derdes van die gewig van die dier uit water bestaan.
water. Water is nodig vir die lewe van elke sel, en is 'n noodsaaklike

bestanddeel van alle liggaamsappe. Dit Bien as oplosmiddel
vir verskillende stowwe, verskaf 'n middel vir die vervoer van voedsel na
verskillende dele van die liggaam, en voer ook afvalprodukte van die selle
weg. Dit help om die liggaamstemperatuur te reel en is noodsaaklik vir
bale van die belangrike skeikundige reaksies wat in die liggaam plaasvind.

Plaasdiere kan langer sonder vaste voedsel as sonder water lewe. Daarom
moet hulle toegang he tot 'n voldoende watervoorraad.

Die melkkoei moet veral baie water kry, en minstens tweemaal per dag
kan suip. Melk bevat ongeveer 87 persent water, en 'n koei wat vier gallon
melk per dag gee, het dus vir hierdie doel alleen ongeveer 3+ gallon water
nodig. Buitendien is 'n groot hoeveelheid vir onderhoudsdoeleindes nodig.

Die watergehalte van voedingstowwe wissel af van orntrent 10 persent
in die geval van graan en hooi tot omtrent 90 persent in die geval van voedsels
soos wortelgewasse. As 'n koei dus 'n goeie voorraad sappige voer kry,
sal op hierdie manier gedeeltelik in haar behoeftes aan water voorsien word.
Die hoeveelheid water wat nodig is, wissel ook af na gelang van die seisoen.

'n Voldoende hoeveelheid skoon, gesonde water is uiters belangrik
vir alle diere, en waar moontlik behoort hulle na keuse te kan gaan suip.

Rantsoene vir Lewende Hawe.

Die volgende word beskou as gebalanseerde rantsoene vir :-

(a) Melkkoeie van 1,000 pond gewig, waar weinig of geen weiding beskik-
baar is nie-
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2 Gallon. 4 Gallon.3 Gallon.

Voedingstowwe.
No. 1. No. 2. No. 1. No. 2. No. 1. No. 2.

lb.	 lb.	 lb.	 lb.	 lb.	 lb.
30	 30	 35	 38	 35	 35
11	 —	 13	 —	 —	 5
— —	 —	 10	 —

6	 12	 3	 10	 5	 10
— 1	 2	 2	 3	 3
— — — —	 4 -

- 2	 2	 3
2	 1	 3	 —	 2

Mieliekuilvoer 	
Lusernhooi 	
Kafferboontjiehooi 	
Tefhooi 	
Mieliemeel 	
Gebreekte hawer 	
Koringsemels 	
G rond boontjiemeel	 (gedopte

boontjies) of Sojaboontjiemeel

Geen werk. Ligte werk. Matige werk. Harde werk.

Voedingstowwe.
No. 1. No. 2. No. 1. No. 2. No. 1. No. 2. No.1. No. 2.

Mielies (graan) 	
Hawer (graan). . 	

Koringsemels 	
Lusernhooi 	
Tefhooi 	
Hawerhooi 	

lb.
5
7

2
10

lb.
10

2
3

10

lb.
4
5

4
8

lb.

5

1
11

lb.
3

3
9

lb.
4

3

9

lb.
8

5

7

lb.
3

2

10

HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Volgens Produksie van die Koei.

(b) Perde van 1,000 pond gewig, waar weinig of geen we ding beskikbaar
is nie-

(i) Volgens die werk wat hulle doen.

(ii) Merries (1 030 pond gewig) met vullens wat suip. 

5
4

2
	

3
3
	

5
7
	

6 

Hawer (graan). . 	

Mielies (graan) 	
Koringsemels 	
Lusernhooi 	
Hawerhooi 	  

(c) Jongosse-
(i) Om jongosse 1,00) tot 1,103 pond) markklaar to maak.

Voedingstowwe. No. 2.No. 1.

lb.
15
4

10-15

Mieliekuilvoer 	
Lusernhooi 	
Tefhooi 	
Mielies (graan) 	
Grondboontjie-oliekoekmeel (uitgedop) of Sojaboontjie-

meel 	

lb.
15

4
10-15

2-3
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(ii) Vetmaak van jongosse (vol-rantsoen) (1,250-1,400.)

Voedingstowwe.

Moontlike Rantsoene.

NJ. 5.No. 1. No. 2. No. 3. No. 4.

lb. lb. lb. lb. lb.

Mielies (graan) 	 16-18 20 18 20 16

Grondboontjie-oliekoekmeel 	 (uitgedop). 1-1i 1
Katoenoliekoek (uitgedop). . 	 2+

Sojaboontjie-oliekoek 	 2

Tefhooi 	 4-5 4-5 3-4

Lusernhooi 	 4-5
Kafferboontjiehooi 	 4-5
Mieliekuilvoer 	 20 15 20

Groen gars 	 1 0
Mangelwortels 	 25

Melasse 	 2

(d) Varke-

Voedingstowwe.

600 lb. Sog.
(met kleintjies).

Speenvark.
(30 tot 50 lb.)

Spekvark
(markklaar-maak)

150-200 lb.)

No. 1. No. 2. No. 1. No. 2. No. 1. No. 2.

Mielies. 	 10 11 2 4

Garsmeel 	 2

Vleismeel 	
Kaffermanna ('nyati) 	

1 + 4
5 2

Afgeroomde melk 	 18-20 4 8-10

Groen lusern 	 8 1 2
Weikool 	 10

(e) Skape-	
(i) Ooi met lam. (100 tot 125 lb. gewig.)

Voedingstowwe. No. 1. No. 2.

lb. lb.
Mieliekuilvoer 	
Groen hawer 	
Lusernhooi 	 2 2
Mielies 	 3

(ii)	 Ram	 (150 lb.).

Mielies 	
Mieliekuilvoer 	 — 2
Groen hawer 	
Lusernhooi 	 3 3

(iii) Vetmaak-lam	 (50 tot 70 lb.).

Mielies 	 4
3

Mieliekuilvoer 	 1
Groen hawer. 	 1
Lusernhooi 	 1 1+

(E. K. Hall, Lektor in Veeteelt, Landbouskool, Potchefstroom.)
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Voer van Mineraalstowwe aan Vee in die Vorm van
Lekke en Andersins.

Mineraalstowwe, of liewers anorganiese bestanddele, in (1\ e voedsel van

nelk diere verskaf geen energie, d.w.s. vermoe om werk te verrig nie. Water
verskaf ook geen energie nie, maar water sowel as mineraalstowwe is
absoluut noodsaaklik om lewende hawe gesond te hou en in staat te stel om
te produseer. Minerale is stowwe soos kalk, fosfor, gewone sout (wat
bestaan uit natrium en chloor), kalium, magnesium, swawel, yster, jodium,
ens., wat definitiewe funksies in die dierlike liggaam het, byvoorbeeld
die vorming van bene en bewaring van die ewewig tussen die bloed en die
omliggende weefsels, sodat die omwisseling van voedingstowwe kan plaas-
vind. Dit spreek natuurlik vanself dat verskillende minerale deur die dierlike
liggaam in verskillende hoeveelhede vereis word. Kalsium en fosforverbin-
dings maak, byvoorbeeld, feitlik die helfte van die gewig van die skelet uit,
en dit volg derhalwe natuurlik dat die dier se behoefte aan hierdie twee
minerale groter is as aan jodium, wat, hoewel dit noodsaaklik is, slegs in
bale klein hoeveelhede vereis word. As 'n mens bowendien in gedagte
hou dat minerale in verskillende hoeveelhede vereis word, van klein tot
heeltemal aansienlike hoeveelhede, soos byvoorbeeld fosfor, waarvan 'n
volgroeide os omtrent 'n halfons per dag behoort te kry, dan begryp 'n mens
dat sommige van hierdie minerale moontlik in voldoende hoeveelhede in
die weiding van die diere voorkom.

Die moontlikheid bestaan dat die dier in sy weiding genoeg kry van die
minerale waarvan by slegs klein hoeveelhede nodig het, en dat enige tekort

moontlik sal voorkom slegs in die geval van minerale wat in
Vasstelling	 groter hoeveelhede vereis word as wat in die weiding aan-
van
Mineraalstof- wesig is. Teo einde te bepaal watter mineraalstowwe aan
vereistes.	 diere gevoer moet word, moet ons dus in werklikheid twee

dinge ondersoek, naamlik : (1) het 'n dier 'n aansienlike
hoeveelheid van 'n bepaalde mineraal nodig of nie, en (2) hoeveel van daardie
mineraal bevat die weiding ?

In hierdie artikel sal die twee vrae beantwoord, en inligting verskaf
word oor die regte manier om die vereiste mineraalstowwe te voer. Daar
sal alleen rekening gehou word met diere waarvan die voedsel uitsluitlik
uit weiding bestaan, want as spesiale voer verskaf word, byvoorbeeld in die
geval van koeie met 'n hoe produksie, sal die voer wat hulle kry heel-
waarskynlik reeds genoeg minerale vir die behoeftes van die dier bevat,
en die mineraalbestanddele behoef dan nie aangevul te word nie.

Mineraalgehalte van Suid-Afrikaanse Weiding.

Laat ons dus eerstens aandag wy aan die mineraalgehalte van weiding
in Suid-Afrika. Daar dit begryplikerwyse onmoontlik is om weidings van
alle tipes te behandel, sal 'n gemiddelde tipe geneem en die verhouding
daarvan tot alle ander tipes in die bespreking aan die lig gebring word.

Die mineraalstof- en proteIengehalte van 'n gemengde Suid-Afrikaanse
weiding word in Tabel I hiernaas aangegee
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Tabel 1.-Mineraalstof- en Proteiengehalte van 'n Gemengde Weiding.

Groeitydperk. Fosfor .
Pro-

te
i
en.

Kalk. Mag-
nesium.

Na-
trium.

Kalium. Chloor.

Een maand 	 0.43 14.3 0.5 0.4 0.13 2-2 0.8
Twee maande. 	 0.29 10.3 0.6 0.4 0.14 1.7 0.7
Drie maande 	 0.19 7.8 0.6 0.5 0-12 1.3 0-6
Vier maande 	 0.14 5.9 0.7 0.5 0.12 0.9 0.5
Vyf maande 	 0.11 5-4 0.7 0.5 0.14 0.8 0.5

Voordat die waardes in die tabel bespreek word, moet die dier se
behoeftes aan die verskillende minerale oorweeg word. Die dier het
betreklike groot hoeveelhede fosfor nodig, en 'n tekort daaraan kan maklik
ontstaan. Kalk word in ongeveer dieselfde hoeveelheid as fosfor vereis,
maar 'n tekort aan kalk ontstaan nie maklik in diere nie. Van die ander
minerale in die tabel is in alle gevalle kleiner hoeveelhede nodig, en die
weiding bevat heeltemal genoeg daarvan, behalwe in die geval van natrium.
Van die minerale, soos swawel, yster, jodium, mangaan, ens., wat nie in die
tabel vermeld word nie, is nog kleiner hoeveelhede nodig, en, sover bekend,
is daar, behalwe miskien in die geval van yster, geen tekort aan enigeen
daarvan in welding nie. Vroeer is gemeen dat bossiekte in Nu-Seeland aan
'n tekort aan yster te wyte was, maar dit word tans ernstig betwyfel.

By Wyse van samevatting van die toestand wat betref mineraal-tekorte
in diere op welding, kan dus gese word dat 'n fosfor-tekort bale algemeen is,
en dat 'n natrium-tekort, en miskien 'n yster-tekort, onder sekere toe-
stande moontlik kan voorkom, byvoorbeeld in die geval van melkkoeie,
aangesien 'n koei wat twee gallon melk gee daagliks omtrent net soveel
natrium in haar melk afskei as wat haar voedsel per dag bevat ; oak kan
aanvulling van die ystergehalte van die voeding gedurende 'n swaar wurm-
plaag onder skape nodig wees. Wat betref die ander minerale, met inbegrip
van jodium, het ons hoegenaamd geen rede om aan te neem dat 'n dier
meer daarvan nodig het as die hoeveelhede wat in die weiding aanwesig is,
of dat ekstra hoeveelhede 'n gunstige uitwerking sal he nie.

Wanneer ons die waardes in Tabel I aangegee, beskou in die lig van die
inligting hierbo verstrek, kan ons met reg tot die volgende gevolgtrekkings
kom : Jong weiding bevat soms genoeg fosfor om in die behoeftes van
diere te voorsien. As weiding twee maande oud is, is die fosforgehalte at
Iaag, en ouer weiding van die soort wat 'n mens gewoonlik in Suid-Afrika
aantref, kan onmoontlik al die fosfor verskaf wat die dier nodig het. Die
groeistadium bepaal die fosfor- en toevallig ook die proteIen-gehalte van die
welding ; ouer weiding het 'n lae, en jong weiding 'n hoe persentasie van
hierdie bestanddele. Daar is altyd genoeg kalk, magnesium, kalium, en
chloor aanwesig. Die natriumgehalte van ou en jong weiding is ongeveer
dieselfde.

Die waardes in Tabel I aangegee, is taamlik verteenwoordigend vir alle
Suid-Afrikaanse weidings. Die waardes kan in die geval van sommige

weidings hoer of laer wees, en enige fosfor-tekort wat mag
Waarde van bestaan, kan dus min of meer akuut wees, maar die ver-
Jong
Weidings.	 mindering in fosfor namate die weiding ryp word, geld vir alle

weidings. As daar bossies aanwesig is, is die syfers vir fosfor
gewoonlik hoer ; dit kan ook aangeneem word dat daar dan nie 'n tekort aan
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Tekort

aan Fosfor in

beskikbare

Grasse.

Minder

Produksie 

van
Melk, Wol,

ens.

Tekort

aan Fosfor in

Vreet

van dooie aas

besmet met

Lamstekte-

gifstof.
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Kleiner

Skets aantonende invloed van fosfortekort in diere.
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natrium bestaan nie. Dit blyk dus dat die ideale manier om die gevare van
'n fosfor-tekort en ook 'n proteIen-tekort te verminder, sou wees om die
weidings jonk en aktief aan die groei te hou vir weidingsdoeleindes as
weerstoestande dit toelaat.

Die fosfor in ouer weiding is nie genoeg vir die dier se behoeftes nie,
en voorsiening sal gemaak moet word om hierdie bestanddeel te verskaf.
'n Tekort aan natrium kan wel voorkom, veral gedurende melkproduksie,
maar aangesien die dier baie minder van hierdie mineraal as van fosfor nodig
het, en aangesien byna alle weiding 'n hoeveelheid bossies bevat, wat gewoon-
lik 'n hoer natriumgehalte as grassoorte het, asook omdat vee gewoonlik
of en toe sout kry, is daar geen ernstige gevaar van 'n tekort aan natrium
nie. Daar bestaan gedurende droogte miskien meer gevaar van 'n tekort
aan proteIen as aan natrium.

Die probleem in verband met die voer van mineraalstowwe aan vee
kom dus neer op die verskaffing van fosfor. ProteYen is wel nie 'n mineraal
nie, maar kan miskien ook met voordeel gegee word, en dit geld ook wat
betref natrium en yster gedurende of na 'n strawwe wurmplaag.

Metodes om Minerale aan Vee te Voer.

Voile besonderhede omtrent hierdie metode is verkrygbaar op aanvraag
by die Direkteur van Veeartsenydiens, Onderstepoort, Pretoria. 	 Die

Drukgang-
drukgang-metode by Armoedsvlakte, Betsjoeanaland, om fos-

metode.	 fate te voer, sons beskryf is in Afdeling 4, kan orals toegepas
word. Die voordeel van die metode is natuurlik dat dit

die daaglikse inname van die regte hoeveelhede fosfaat deur diere verseker.

Dosisse Aanbeveel.—Die volgende is die daaglikse dosis per dier :—

Alle droe vee, d.w.s. osse en diere anders as aanteelvee, oor die ouder-
dom van 9 maande, behoort 3 ons beenmeel of 2 ons ontlymde beenfyn-
meel, of 1 tot 11 ons gepresipiteerde kalsiumfosfaat te kry. Kalwers wat
genoeg melk kry, hoef nie 'n dosis te kry totdat hulle gespeen word nie.
Alie aanteelvee, d.w.s. koeie en verse en koeie in die melk, moet daagliks
5 ons beenmeel of 4 ons ontlymde beenfynmeel, of 2 tot 2+ ons gepresipi-
teerde kalsiumfosfaat kry.

Sowel beeste as skape kan op hierdie manier gevoer word. 'n Natuur-
like nadeel daarvan is egter dat dit skadelik is, want diere sal nie net vol-

In die Vorm 
doende vir hul behoeftes neem nie, maar party meer en ander

van Lekke. minder as wat hulle nodig het. As die lek nie in 'n bedekte
krip wat teen die reen beskerm is, gegee word nie, sal dit nat

word en 'n uitstekende huisvesting bied vir siektekieme en selfs vir lam-
siekte-gif. Daar is gedurige gevaar van besmetting, en boere wat voor-
nemens is om lekke te voer, sal verstandig handel deur bedekte krippe te
gebruik. Volledige besonderhede in verband met die voer van lekke kan
verkry word van die Direkteur van Veeartsenydiens, Onderstepoort, Pre-
toria. Met betrekking tot di-kalsiumfosfaat, moet kopers van hierdie pro-
duk deur die verkopers verseker word dat dit nie meer as 1 persent fluor
bevat nie, anders kan dit vir die gesondheid van die vee skadelik wees.

Die samestelling van lekke om goeie resultate te kry, is as volg

(1) Beenmeel, 100 pond ; en sout, 33 lb.

Of

(2) Ontlymde beenfynmeel, 100 lb. ; en sout, 50 lb.

Of

(3) Gepresipiteerde kalsiumfosfaat, 100 lb. ; en sout, 100 lb.
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Vir die beste resultate moet weekliks 21 lb. van die eerste, of 15 lb.
van die tweede, of 10 lb. van die derde lek per 100 skape gegee word.

Diere sal nie hierdie hoeveelhede van die lek inneem as groen gras
volop is nie, maar dit hoef geen besorgdheid te baar nie, daar hulle dan waar-
skynlik die vereiste fosfate in die welding kry. As hulle tydens droogte
nie genoeg lek inneem nie, moet hulle deur die toevoeging van melasse daar-
toe aangemoedig word om meer te neem.

As dit die bedoeling is om swawel by die lek te voeg, wanneer geil-
siekte heers, of 1 persent ferrosulfaat om yster te verskaf, of om enige ander
stof soon tabak by te voeg, kan dit in die geval van enige van bogenoemde
lekke tydens die aanmaak gedoen word deur net soveel pond sout weg te
laat as die gewig van die stof of stowwe wat bygevoeg moet word.

Voile besonderhede omtrent hierdie metode sal verstrek word, op aan-
vraag, deur die Direkteur van Veeartsenydiens, Onderstepoort, Pretoria.

Kortliks kom hierdie metode daarop neer dat fosfate wat in
Die Voer	 water oplosbaar is, soon mono-ammoniumfosfaat of di-natrium-
van Fo
in diesfate	 fosfaat, in die drinkwater van vee opgelos word, en dus 'n
Drinkwater. maklike manier verskaf om die diere die fosfor te gee wat

hulle nodig het. Totnogtoe het ons nie 'n fosfaat wat baie
goedkoper per beskikbare fosfaat-eenheid is nie as die nie-in-water-oplos-
bare fosfate wat in lekke gebruik word, maar ons het rede om te meen dat 'n
goedkoper produk in die vorm van natriumfosfaat in die nabye toekoms
op die Suid-Afrikaanse mark gebring sal word.

Nlono-ammoniumfosfaat of droe di-natriumfosfaat, wat elkeen omtrent
50 pefsent fosfaat bevat, kan aan vee in die drinkwater gegee word. 'n
Tenk-oplossing, bestaande uit omtrent 3 pond van een van hierdie fosfate
per 400 gallon water, verskaf fosfaat aan alle soorte vee in ongeveer die regte
sterkte.

Die Afdeling sal ook wenke aan die hand gee aangaande die bou van
tenks vir die outomatiese toevoer van hierdie fosfate na die vee se drink-
bakke.

Ten slotte moet daar nadruk op gele word dat met baie min uitsonderings
alle boere in die Unie van Suid-Afrika beter resultate sal verkry deur fosfate
te voer aan lewende hawe wat vir hul bestaan uitsluitlik van weiding af-
hanklik is. As dit te duur lyk om dit met al die vee op die proef te stel,
gee dan fosfate siegs aan 'n paar koeie of aan een trop skape en let op die
resultate.

(Dr. A. I. Malan, Ondersoektnampte, Onderstepoort, Pretoria.)

	 • 	

Die Voedingswaarde van Suid-Afrikaanse Weivelde.
Kennis van die voedingswaarde van ons weidings is bale noodsaaklik

omdat meeste van ons plaasdiere vir hul bestaan heeltemal afhankiik is van
sulke welding, en dit dus tot die boer se voordeel is as hy die voedings-
waarde van sy veld reg kan beoordeel. As hy dan nog weet hoe hy sy
welding kan verbeter, d.w.s., meer waarde daaruit kan kry vir sy diere, dan
meen dit dat hy sy boerdery meer winsgewend kan maak—'n mikpunt wat
min of meer alma] voor oe hou.
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In die eerste plek moet ons weet wat die voedingswaarde van 'n weiding
bepaal. In 'n vorige artikel van hierdie hoofstuk word besonderhede

gegee oor die samestelling van 'n voedingstof, wat natuurlik
Wat Bepaal ook van toepassing is op weidinge, wat 'n ander vorm van 'n
die Voed
waarde vngs- neer : Pro-an	 voedingstof uitmaak. Kortliks kom dit hierop
'n Weiding? teien is die belangrikste voedingsbestanddeel wat 'n dier

nodig het, en die dier moet genoeg daarvan uit die weiding
kry om te kan groei. Die dier het nog meer nodig as sy melk moet pro-
duseer, en die grootste gevaar bestaan dat die weiding nie genoeg proteien
bevat vir maksimum groei of miskien vir die hoogste melkproduksie nie.
Van die ander bestanddele, wat die dier nodig het, nl. koolhidrate, vet,
vitamiene en minerale, is dit net laasgenoemde wat nog ons aandag nodig
het. Vir praktiese doeleindes, kan ons aanneem dat daar van die orige
genoeg in die weiding is vir die benodigdhede van enige dier.

Verder ook kan gese word in verband met minerale, dat fosfor vir on
in Suid-Afrika verreweg die belangrikste bestanddeel is, omdat ons weidings
oor die algemeen min van hierdie mineraal bevat. Van die ander minerale,
soon kalk, kalium, natrium, chloor, ens., kan daar alleenlik miskien 'n natrium-
tekort wees, maar omdat vee gewoonlik sout kry, at is dit nie gereeld nie,
kan ons selfs dit uitskakel uit hierdie beskouing en alleen die gee van sout
aan vee aanmoedig, behalwe in streke waar baie brak voorkom, waar die
benodigdhede van die diere aan natrium hoogswaarskynlik alreeds voorsien
is en hulle sout ook nie sal neem nie.

Dus is fosfor die enigste van die minerale waaraan ons spesiale aandag
moet gee, en ons kan met reg aanneem dat as daar genoeg fosfor in die
weiding is daar ook genoeg van at die ander minerale sal wees. Die pro-
bleem in verband met wat nou eintlik die voedingswaarde van 'n weiding
bepaal, kom dus neer op die volgende : Hoeveel proteIen en fosfor is daar in
die weiding, en hoe kan ons die dier die meeste van die twee bestanddele
uit die weiding laat kry ? Hierby kan ons onthou dat hoe beter die weiding
is, d.w.s. hoe meer proteIen en fosfor dit bevat, hoe smaakliker is dit en des
te beter sal die dier dit vreet.

Faktore wat
Hoe	 (1) As 'n weiding jonk is, is sy voedingswaarde bale hoer as
Voedings-	 wanneer dit oud is en die grasse uitgegroei is. Uit baie
waarde aan ondersoekwerk wat gedoen is, lyk dit oor die algemeen asof
n Weiding

Gee.	 grasse, wat twee maande lank aktief gegroei het, meer pro-
teIen en fosfor aan die dier oor 'n periode sal verskaf, as mens

die gevaar van die gras te laat doodtrap of doodvreet in aanmerking neem,
as jonger of ouer gras. Daar is natuurlik meer gras as dit ouer is, maar dit
is slegter, onsmaaldiker en sal aan die diere minder proteTen en fosfor ver-
skaf as twee-maande-oud gras. Ons kan baie syfers op hierdie punt verskaf,
maar die volgende kort tabelletjie bring die punt duidelik uit.

Tabel 1.—ProteFen- en fosforproduksie (in ponde) van gemengde grasse per
morg oor 'n groeiseisoen, as dit elke maand of elke twee maande of elke
drie maande, ens., afgesny word.

Elke Maand	 Elke Twee	 Elke Drie	 Elke Agt
Sny.	 Maande Sny.	 Maande Sny.	 Maande Sny.
lb.	 lb.	 lb.	 lb.

ProteIen 	 500-0 930-0 830.0 330.0
Fosfor... 	 11.5 22.0 18-0 8.5

As aangeneem word dat elke boer streef om die hoogste voedingswaarde
uit sy weiding te haal, moet ons die faktore kortliks ondersoek wat 'n weiding

die beste voedingswaarde sal gee :—
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Die syfers in Table I. wys duidelik dat 'n boer wat veldhooi wil maak,
baie wyser sal handel as hy sy grasse liewers gedurende die groeiperiode
afsny, na ongeveer twee maande groei, as om dit op 'n later stadium te
doen. Die afsny elke twee maande verskaf meer werk, maar dit lewer
ook baie beter hooi, wat smaakliker is, dus beter gevreet word en beter
gebruik word deur die dier omdat dit ook nog meer verteerbaar is as hooi
wat van ouer gras gemaak is.

Sny die boer sy gras op 'n later groeistadium, soos gewoonlik gedoen
word, sal hy meer hooi kry, maar die totale hoeveelheid van die belangrikste
twee bestanddele, nl. protelien en fosfor sal minder wees as in die hooi-oes
wat,hy sou gekry het as hy die gras elke twee maande afgesny het vir hooi.
As daar twyfel bestaan, kyk dan nog 'n keer na Tabel I.

(2) Daar is party grassoorte wat hoer voedingswaardes het as ander,
op dieselfde ouderdom. As 'n weiding dus uit meer goeie grassoorte bestaan
as 'n ander, dan is sy voedingswaarde ook hoer. Hierdie punt is ook baie
belangrik vir mense wat grasse wil aanplant. Daar is baie grasse wat goeie
grasse is en voller besonderhede hieroor kan gekry word van die Hoof,
Afdeling Plantenywerheid, Pretoria. Die volgende tabelletjie toon aan hoe
aparte grassoorte verskil in die persentasies proteIen en fosfor wat hulle
bevat op dieselfde groei-ouderdom.

Tabel II.-Persentasie-verskil in Grassoorte van Verskillende Ouderdom.

1 Maand Oud. 2 Maande Oud. 3 Maande Oud. 6 Maande Oud.

Pro-
teen.

Fos-
faat.

Pro-
telen.

Fos-
faat.

Pro-
teen.

Fos-
faat.

Pro-
teen.

Fos-
faat.

Chloris gayana 	 15.7 0.47 10.0 0.29 7.5 0.18 5.3 0.12
(Rhodes-gras)
Panicum maximum 	 16.8 0.46 9.7 0.28 6.2 0.17 4.5 0.11
(Buffelsgras)
Pennisetum ciliare 	 12.5 0.45 9.5 0.32 6.0 0.19 3.5 0.11
(Blou - buffelsgras	 of

katstert)
Themeda triandra 	 14.2 0.38 6.6 0.24 6.2 0.17 2.1 0.05
(Rooigras)
Cynodon dactylon 	 11.7 0.31 10.2 0.29 8.0 0.20 4.9 0.12
(Kweekgras)
Hyparrhenia hirta 	 7.9 0.29 5.2 0.21 4.6 0.12 2.3 0.06
(Dek- of Bosluisgras)

(3) Die derde faktor wat die proteien- en fosforopbrings van weidings
beinvloed is die vrugbaarheid van die grond. 'n Goeie grond sal meer
proteIen en fosfor produseer in die vorm van die gras as 'n skraal grond.
Dis daarom ook dat party mense meen dat die ekstra welding wat geprodu-
seer word dit regverdig om grond vir weidings te bemis. Of dit die boer
gaan ibetaal om misstowwe op sy weidings te gooi, kan nie altyd met seker-
heid gese word nie, maar dit sal tog die moeite werd wees om goed daar-
oor na te dink.

Die Cedara-Landbouskool het al heelwat werk op hierdie punt van die
bemisting van weidings gedoen en voile informasie kan daarvandaan gekry
word as boere daarin genteresseerd is.
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Noudat ons nou min of meer weet watter faktore die belangrikste is
om die hoogste produksie van proteIen en fosfor uit die weidings te kry,

kan ons let op die samestelling van ons weidings soos dit deur
Voedings- die vee gevreet word in verskillende dele van die Unie. Hier-

va
a
n ons

warde
die syfers is verkry deur die ontleding van weiveldmonsters,

Weivelde.	 wat van tyd tot tyd versamel is deur veeinspekteurs in die veld.
Die veeInspekteurs het die diere agterna geloop om so na

moontlik verteenwoordigende monsters te kry van wat die diere werklik
vreet.

Dis duidelik van wat reeds gese is dat weivelde van seisoen tot seisoen
sal verander in hul samestelling. Gedurende die somer, in somerreen-
streke as groei aktief is sal die syfers hoer wees as gedurende die winter
wanneer net ou, uitgegroeide welding beskikbaar is. Dit sal dus die beste
wees om die syfers te gee van elke plek vir elkeen van die vier seisoene, soos
gedoen word in Tabel Ill.

Ons kan resultate ook vir baie ander plekke gee, want die werk is at
'n paar jaar gelede mee begin en gaan nog altyd aan, maar die resultate wat
gegee word, bring die a!gemene verskille in die samestellings van die weidinge
gedurende aparte seisoene mooi uit.

Tabel III.-Persentasies Proteien en Fosfor gedurende dieVerskillende jaargetye.

Distrik.

Somer. Herfs. Winter. Lente.

Pro-
teien.

Fos-
faat.

Pro-
teien.

Fos-
faat.

Pro-
teien.

Fos-
faat.

Pro-
teien.

Fos-
faat.

Piet Retief. 	 9-3 0.26 5.3 0.21 3.1 0.09 13.0 0.58
Wakkerstroom 	 6.2 0.22 5-6 0.19 4.7 0.11 8.7 0-31
Middelburg (fvL) 	 4.1 0.12 4.5 0.15 2.3 0.08 8.6 0.40
Pretoria 	 13.3 0.58 5.6 0.20 4.3 0.13 6.1 0.20
Zoutpansberg 	 11.8 0-46 7.2 0.20 5.6 0.25 4.7 0.21
Potchefstroom 	 5.1 0.13 4.9 0.12 2.7 0.09 3.0 0.10
Vryburg 	 8.1 0.22 5.3 0.15 4.3 0.09 6.0 0.15
Bethlehem 	 9-2 0.36 6.3 0.25 3.0 0.09 3.3 0.11
Bothaville 	 6.5 0.24 4.9 0.19 3.4 0.09 6.0 0.20
Kururnan 	 11.7 0-36 5.3 0.10 3.2 0.07 5.3 0.10
Middelburg (K.P.) 6.5 0.46 8.7 0.39 5.3 0.25 7.4 0.25
Albany 	 11.5 0.37 12.0 0.31 9.9 0.36 14.8 0.58
Piketberg 	 6.4 0.35 8.6 0.32 16.7 0.95 11.1 0.35
Oos-Londen 	 5.9 0.23 6.6 0.24 2-9 0.09 6.0 0.19
Graaff-Reinet 	 11.1 0.53 5.2 0.22 3.7 0.18 4.8 0.16
Queenstown 	 6.0 0-20 4.3 0.14 2.4 0.09 5.8 0.21
Pietermaritzburg__ 4.2 0.24 3.8 0.26 3.0 0.16 8.1 0.31
Eshowe 	 4.6 0.23 4.4 0.18 2.8 0.15 3.1 0.21
Pinetown 	 4.3 0-17 3.1 0.11 2.2 0.06 3.8 0.11
Ixopo 	 5.8 0.18 4.3 0.19 2.3 0.07 7.3 0.19

Die tabel toon aan, soos reeds gese, dat jong welding hoer voedings-
waarde het as ou welding. Verder spreek dit natuurlik vanself dat die
waardes baie afhang van die veldbeheer wat elke boer toepas. Hoe meer
jong gran beskikbaar is gedurende somer, hoe hoer is die voedingswaarde,
want die syfers val eweredig met die groei of ouerword van die grasse.
Verder ook verskil die resultate van plek tot pick omdat die grassoorte
verskil en die grond verskil ook.
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As ons nou aanneem dat 'n koei ongeveer soveel gras vreet as wat 25 lb.
sal weeg as dit droog is, kan ons maklik uitwerk hoeveel voedingsmateriaal
die dier inkry, en omdat ons weet hoeveel sy nodig het, kan ook bepaal
word of so 'n dier genoeg kos in die veld kry. Ons sal die benodigdhede
van twee koeie neem, een waarvan twee gallon melk per dag gee en die ander
een gallon. Vir die groei van diere kan ons aanneem dat hulle benodigd-
hede nagenoeg soveel is as die van die koei wat 1 gallon melk per dag pro-
d useer.

Die volgende tabelletjie stel dan voor ongeveer hoeveel proteien en
fosfor 'n koei op gewone welding inkry.

Tabel IV.—Proteien en Fosfor wat 'n Koei uit die Welding Kry.
Verteerbare	 Verteerbare

Seisoen.	 Proteien.	 Fosfor.
lb.	 Ons.

	Welding van die gehalte aan pro- In somer 	

	

teen en fosfor, soos aangegee in In herfs 	 1
	Tabel III, vir die verskillende sei- In winter 	

	

soene verskaf dus daagliks die In lente 	 byna 'n
volgende verteerbare bestand-
dele aan 'n koei.

As 'n koei 2 gallon melk per dag gee, het sy daagliks ongeveer 1+ lb.
verteerbare proteien nodig, en 1 ons verteerbare fosfor, bereken as oksied•
Gee sy maar 1 gallon melk, is haar benodigdhede maar omtrent 'n pond
proteien en driekwart ons fosfor.

Uit Tabel IV sien ons dus dat sover as dit proteien aangaan, die welding
genoeg daarvan vir die produksie van 1 gallon melk verskaf, behalwe in die
winter wanneer die koei Of minder melk sal gee Of bale sal afval in kondisie,
of miskien albei. Vir 2 gallon-melkproduksie daagliks is dit feitlik net
gedurende somer wat daar genoeg proteien is. Sover as fosfor aangaan, is
die posisie nog slegter. Daar is nooit genoeg fosfor in die weiding vir 2
gallon-melkproduksie nie. Gedurende lente en somer kry 'n koei net
omtrent genoeg fosfor om 1 gallon melk te kan gee. Gee sy meer, moet
sy van die fosfor in haar eie liggaam gebruik, en val dus of in kondisie totdat
sy nie meer van haar liggaamsfosfor kan gebruik nie en gee dan al minder
melk.

Praktiese Wenke.

Vir praktiese doeleindes moet ons dus die volgende onthou :-

(a) Melkkoeie moet altyd fosfate bykry (besonderhede hieroor is
te vind in die vorige artikel oor die voer van mineraalstowwe). Vir baie
swak melkproduserende koeie en groeiende beeste kan ons nog altemit
die fosfor uitlaat in die lente en in somer as jong gras baie volop is, maar
as 'n koei meer as 'n gallon melk gee, moet sy altyd fosfate bykry.

Dieselfde is ook waar vir skape. In winter en in herfs kry hulle te min
fosfor in die welding, veral in streke waar die weiding meesal uit gras bestaan
en fosfor moet dus bygegee word. Ons sal egter nog beter resultate kry as
die skape heeljaar deur 'n lek, wat fosfor bevat, tot hul beskikking het.

(b) Die ander punt wat ons moet onthou vir praktiese doeleindes is
dat, om melkproduksie rondom 2 gallon te hou, byvoer in die herfs en winter
gegee sal moet word. Selfs al gee die koeie maar 1 gallon melk kry hulle nog
te min proteien in die winter.
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Dis dus duidelik dat ons pogings moet aanwend om ons weiveld so te
verbeter dat dit meer proteIen en fosfor aan die diere kan verskaf gedu-
rende groter gedeeltes van die jaar, en die probleem is dus hoe die wei-
velde verbeter kan word.

Weiveldverbetering is Noodsaaklik.

Ons wil dus weidings he wat meer protefen en meer fosfor kan lewer.
Beter grond, beter grassoorte, wat gebruik word by die jong groeistadium,
sal die posisie aansienlik verbeter, en selfs in party gevalle genoeg proteien
en meer fosfor oplewer vir die benodigdhede van 'n twee-gallon koei, altans
definitief gedurende party seisoene van die jaar. Maar om grond te verbeter
is nie altyd binne die bereik van die boer nie, en om sy grassoorte te ver-
beter deur aanplanting is duur en dus binne die bereik van slegs enkele.
Dus kom die saak, om hoer voedingswaarde uit ons weivelde te kry, neer op
watter veldbeheer toegepas kan word deur elke boer om die beste voedings-
waarde te kry uit die weidings wat by het.

Hierdie probleem is bale wyd en kan nie in hierdie artikel bespreek word
nie, maar een algemene aanwysing kan gegee word, nl. probeer om u weidings
te gebruik gedurende die tyd van aktiewe groei op 'n stadium waar die gras
nog jonk en voedsaam is en die meeste protefen en minerale lewer. Hooi,
wat na ongeveer twee maande se groei gemaak is, sal natuurlik ook eerste-
klas waarde he as 'n byvoer gedurende tye wat die welding 'n laer voedings-
waarde het, soos byvoorbeeld gedurende winter.

Ten slotte kan 'n breedvoerige beskouing oor veldbeheer wat verskyn
het in Boerdery in Suid-Afrika (Oktober 1934) sterk aanbeveel word vir boere
wat 'n breer insig in hierdie moeilike saak van veldbeheer wil he. 'n Kopie
van daardie artikel kan op aanvraag gekry word van die Hoof, Afdeling
Plantenywerheid, Pretoria.

(Dr. A. I. Malan en J. G. Louw, Ondersoekbeamptes, Onderstepoort, Pretoria.)

Veldbeheer in Wes-Transvaal,
Die natuurlike weivelde van Wes-Transvaal bestaan in die meeste gevalle

uit 'n mengsel van soet- en suurgrasse. Die waardevolste soetgrasse is
rooigras en verskillende vinger- en buffelsgrasse. Die onwenslike grasse
wat die meeste voorkom is wit steekgras, suurpol, en lang ruie grasse wat
verwant is aan tamboekiegras. Hierdie suurgrasse word deur diere gevreet
na die eerste somerreens solank die gras nog kort en jonk is, maar later in
die somer word hierdie grasse taai en onsmaaklik en die diere vreet huile
nie graag nie. Ongelukkig neem die suurgrasse en veral die wit steekgras
vinnig toe op bale plase, veral op dorpsgronde waar steekgras nou oorheer-
send word. Dit is 'n uiters nadelige toestand, want steekgras is nie alleenlik
'n bale swak weigras nie, maar daar die saadjies in die wol van skape vas-
steek, kan dit die waarde van die wol bale laat verminder.

In 1928 is op die Landbouskool, Potchefstroom, proewe begin met die
doel om weidingsprobleme te ondersoek veral met die doel om weidings-
metodes te vind wat die soetgrasse aanmoedig en wat die vermenigvuldiging
van die suurgrasse sal teenwerk. Die veld wat vir die proef gebruik is,
was min of meer tipies van Wes-Transvaal. Al die grasse hierbo genoem
het daarin voorgekom, met rooigras as die vernaamste gras wat aantal
betref. Die weiveld is opgesny in kampe wat verskillende behandelings
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gekry het. Na die proewe vir vyf jaar aan die gang was, was die onderskeid
tussen die verskillende kampe baie opvallend. Die resultate wat verkry
was, kan kortliks as volg saamgevat word.

Waar daar te veel diere in 'n kamp gewei het, beeste of skape alleen,
of beeste gevolg deur skape, het die veld bale vinnig agteruit gegaan. Die

rooigras het byna heeltemal verdwyn uit die kampe en steek-
Oorbe-	 gras het sy plek ingeneem. Die vernaamste rede waarom
weiding.

steekgras so toeneem in Wes-Transvaal is waarskynlik omdat
die veld te swaar bewei word gedurende die somermaande en nooit toegelaat
word om te rus sodat die rooigras 'n kans kan kry om weer sterk te word
en om weer saad te skiet nie. Die boer moet onthou dat weiding vroeg

Fig. I.—Links: Steekras as gevolg van te strawwe beweiding in die somer.
Regs: Rooigras wat gedurende die eerste paar somermaande gerus het, en

daarna straf bewei is tot in die winter.

in die somer baie nadelig is vir die plantegroei, en as 'n deel van sy plaas
vroeg in die somer bewei word, moet by die volgende somer daardie deel
vir 'n paar maande laat rus na die eerste reens.

Een kamp het rus gekry gedurende die somermaande en toe bewei
deur beeste (later gevolg deur skape) eers nadat die rooigras se saad geval

het. Hierdie kamp bestaan nou hoofsaaklik uit rooigras en
Verbetering ander soet grasse, terwyl steekgras en ander suurgrasse
deur rus.

byna nie meer daar te sien is nie. Dit was bale opmerklik
dat hierdie kamp altyd die eerste was om groen te word na die eerste somer-
reens en die laaste was om te verlep gedurende droogtes. Die lang gras
het goeie weiding verskaf vir die diere gedurende die wintermaande en
die diere in 'n goeie kondisie gehou.

'n Ander kamp is e!ke tweede jaar gesny vir hoof en die jare tussen-in
matig bewei deur beeste. Hierdie kamp bestaan ook nou hoofsaaklik uit

rooigras en daar is baie min steekgras aanwesig. Rooigras
Rooigras-	 as dit op die regte tyd gesny word, maak 'n uitstekende
hoof.

hoof wat graag deur diere gevreet word. Boere in Wes-
Transvaal kla dikwels daaroor dat die gras hul diere baasraak gedurende
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sekere maande van die jaar. Op gelyk gronde, waar daar nie mierhope
is nie, kan hulle dit verhinder deur die gran of to sny vir hooi, wat van groot
waarde vir hulle sal weer gedurende die winter en ook miskien gedurende
die volgende somer as die reens laat kom. In 'n ander kamp waar die rooigras

Fig. 2. Veldt wat gerus het gedurende die somer totdat die Rooigras-saad
geval het, en daarna straf bewei tot in winter.

Fig. 3.—Veld wat vyf jaar gerus het.

jaarliks afgesny is, het dit geblyk dat dit skadelik is en dat die rooigras minder
word en dat suurpol sy plek inneem.

Sekere dele van die veld het rus gekry gedurende die hele tydperk
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van die proefnemings. Vir die eerste paar jaar het die rooigras toegeneem,
maar daar die droe strooi nie verwyder was deur welding of deur

Onderbe-	 die snymasjien nie, het dit begin pak op die grond met die
weiding.

gevolg dat die rooigras homself dood gemaak het. Die jong
gras kon nie in die begin van die somer deur die dik laag droe strooi groei
nie. Deurdat die kamp vir vyf jaar nie bewei was nie, het dit nou heeltemal
ongeskik geword vir welding.

Een kamp, drie morge groot, is onafgebroke, somer en winter, deur
ses skape bewei. Hier het streek-beweiding plaasgevind. Daar die getal

skape te min was om die hele kamp kort te hou, het hulle
Streek-	 net sekere kolle kort gevreet, en daar skape van kort gras
beweiding.

hou, het hulle op die kort kolle gebly. Die gevolg was dat
die rooigras daar dood gevreet is en steekgras en suurpol het daar te voorskyn
gekom. Die gras in die res van die kamp het lank en ruig geword, sodat dit
heeltemal ongeskik geword het vir skaapweiding.

Fig. 4.—Jaarliks gebrand. Geen verdere behandeling.

Een deel van die kamp is jaarliks gedurende die winter gebrand sonder
enige verdere behandeling. Na vyf jaar is hierdie kamp in 'n treurige toe-

stand. Die hoeveelheid rooigras het gedaal van 66 tot 19
Te veel	 persent. Die steekgras het toegeneem van 0.8 tot 4.0
Brand.

persent. Maar wat meer opvallend is, is die hoeveelheid
kaal grond. Toe die proewe begin is, was die grond bedek met 'n digte
mat van gras ; en na vyf jaar van brand, staan die polle nou ver van mekaar
met oop, harde grond tussen hulle. Die oop grond het vermeerder van
0.4 tot 53.0 persent. Dus is meer as helfte van die grond nie meer bedek
met gras nie. Dit is duidelik dat 'n groot deel van die reen wat op sulke
veld val, verlore gaan, want daar is nie genoeg gras om te verhinder dat
die reenwater dadelik wegloop nie. Boere brand gewoonlik met die doel
om vroeg in die somer weiding te verskaf vir hul skape, maar dit is baie
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opvallend dat ander kampe, wat matig bewei was, gouer groen geword
het na die eerste reens as die gebrande kampe, en ook gedurende droogtes
was die gras op die gebrande veld die eerste om te verlep.

Gevolgtrekkings.

(1) Deur oorbeweiding word rooigras-veld verander tot steekgras-
veld.

(2) Deur onderbeweiding word die veld gewoonlik lank en ruig en die
rooigras word vervang deur onsmaalike tamboekiegrasse.

(3) Boere kan meer gebruik maak van die snymasjien om hooi te kry
as voorsorg vir hul diere in die winter, en om te verhinder dat hul veld te
ruig word.

(4) Onafgebroke beweiding van veld deur 'n klein aantal vee het dikwels
die gevolg dat daar streek-beweiding plaasvind. Sekere dele van die veld
word kaal gevreet en ander dele word ruig.

(5) Kampe wat tekens van agteruitgang wys as gevolg van oorbeweiding
moet gedurende die somermaande rus kry en eers bewei word nadat die
rooigras saad geskiet het.

(6) As die veld elke jaar afgebrand word, word die rooigras minder,
die kaal kolle op die veld word groter en meer, en die reenval is nie meer
doeltreffend nie.

(7) Deur 'n goeie stelsel van weiding toe te pas en meer gebruik te
maak van die snymasjien om veldhooi te kry, kan die boer in Wes-Transvaal
klaarkom sonder veldbrand. Daarvoor is kampe 'n vereiste.

(Dr. G. C. Theron, Lektor in Plantkunde, Landbouskool, Potchefstroom.)

 *0 

Natuurlike Weidings in die Oostelike Grasveldstreek.
Die hele oostelike grasveldstreek le in die somerreenvalstreek. In

die winter wanneer dit droog en betreklik koud is, word die natuurlike plante,
met 'n paar individuele uitsonderings, bruin en verlep en maak dan 'n tyd-
perk van rus deur. Uit 'n beweidingstandpunt beskou het hierdie winter-
rustydperk 'n bepaalde ekonomiese betekenis, aangesien dit gepaard gaan
met 'n aansienlike vermindering in die voedingswaarde van die plante in
vergelyking met die voedingswaarde wat dit het in die somer wanneer
dit warm en vogtig is en die plante welig groei.

Hoewel Natal oor die algemeen sy reen in die somer kry, is daar plaasiike
variasies in die totale hoeveelheid van die jaarlikse neerslag as gevolg waarvan

daar sekere verskille ontstaan in die weiveldsoorte, en hierdie
Soet- en	 verskille word gewoonlik aangedui deur die benamings soet-
Suurveld-
toestande. en suurveld. Oor die algemeen is daar nie groot verskille

tussen die plantkundige samestellings van hierdie twee veld-
soorte nie, hoewel daar verskille mag wees in die ondersoorte wat gemeen
is aan albei tipes veld. Waar die reenval hoog is, is die veld oorheersend
suur, terwyl dit soet is waar die reenval betreklik laag is. Waar die veld
suur is, is die grondsoorte geneig om skraal te wees ; die grassoorte groei
welig maar het gewoonlik 'n lae mineraalgehalte, en in die winter verloor
hulle baie van hul voedingswaarde. Waar die veld egter soet is, is die
grondsoorte gewoonlik betreklik geil. Die grassoorte is korter en het 'n
hoer mineraalgehalte as in die suurveld, en ook is die verlies aan voedings-
waarde in die winter nie so groot nie. Laasgenoemde eienskap het aanleiding
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gegee tot die gepaste opmerking dat onder die term soetveld verstaan kan
word dat dit veld is wat nie in die winter arm aan vaedingswaarde is nie.

As natuurlike plantegroei, in watter omgewing ookal, nie gesteur word
nie, sal dit verskillende tussenstadiums van samestellings deurloop, van die
tipe wat eers kaal grond kan bedek tot die tipe wat uiteindelik sy ewewig
met die omgewing bereik. In Natal vind 'n mens gewoonlik dat hierdie
proses van plantopvolging deur menslike tussenkoms op een of ander punt
gestuit is kort voordat dit sy laaste moontlike stadium bereik het. In
sommige gevalle mag die resultaat gunstig wees vir boerdery ; in ander
weer mag dit ongunstig wees. So is byv. die jaarlikse opslaggrassoorte, wat eers
oulande bedek, uitstekend vir vee. Die oorjarige pioneergrassoorte wat
hulle binne 'n kort tyd vervang is meestal minderwaardig. Die volgende
stadium wat verteenwoordig word deur die klimaksgrassoorte, waarvan
rooigras as 'n aanwyser beskou kan word, is weer van meer waarde. Die
lang tamboekiegrassoorte en bossies wat miskien verdere stadiums in
plantopvolging is, het min waarde vir landbou. Die boer wat sy boerdery
op 'n gesonde basis dryf, streef daarna om die veld in 'n goeie toestand vir
beweidingdoeleindes to hou. Hoewel daar gevalle bekend is waar met
sukses gebruik gemaak is van jaarlikse opslaggras in oulande, is die algemene
bevinding tog dat veld waarin rooigras baie voorkom die beste en maklikste
bestuur word.

Natuurlike welding in Natal kan onder drie hoofsoorte geklassifisee r
word, naamlik (1) Grasveld van die oostelike streek. (2) Grasveld van die
kusstreek. (3) Bekg-stoelgras.

Hierdie sone dek die grootste gedeelte van Natal wat tussen die kus-
strook en die Drakensberge 16, asook die hoe reenvalstreke van die oostelike

Die Ooste-
Transvaal, die Oranje-Vrystaat en die Kaapprovinsie. Die

like Gras-	 hoogteligging varieer van 1,000 tot 6,000 voet, en die gemid-
veldstreek. delde reenval varieer van 25 tot 40 duim.

Die land styg na die binneland in die vorm van bulte met
valleie tusseen. Die reenval is groter op die bulte as in die holtes, sodat
die veld varieer van soet na suur hoofsaaklik volgens plaaslike variasies in
hoogteligging. Die klimakstipe van plantegroei wat waarskynlik oor die
hele streek sal beantwoord, is struikgewasse of bosse. Oor die algemeen
bestaan die streek uit grasveld met struikgewasse hier en daar. In die
soetveld kom bale doringstruike en sappige plante voor.

Die uitstaande grassoort vir welding wat die beste oor die hele streek
beantwoord, is rooigras (Themeda triandra). Ander goeie grassoorte wat
nog genoem mag word, is die volgende : Hemarthria fasciculata, Andropogon
appendiculatus, Andropogon ceresiaeformis, Digitaria tricholaenoides, Panicum
deustum, Tristachya Ieucothrix, Agrostis lachnantha, Eragrostis superba, Chloris
gayana en Phalaris arundinacea

Dis bewys dat sommige van die aangeplante grassoorte die natuurlike
grassoorte verdring ; Paspalum dilatatum sal byvoorbeeld die natuurlike
grassoorte heeltemal verdring as dit onder geskikte vleitoestande aangeplant
word.

In die vroee stadiums van plantopvolging wat dikwels kunsmatig ont-
staan as gevolg van slegte veldbestuur, word minderwaardige weidings-
grassoorte met harde steekblare algemeen in die veld aangetref. In klein
hoeveelhede word hulle ook aangetref as 'n normale bestanddeel van goeie
klimaksveld. Grassoorte wat onder hierdie tipe ressorteer is : Elionurus
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argenteus, Andropogon filifolius, Panicum natalense, Aristida junciformis, Aristida
barbicollis, Sporobolus indicus, Eragrostis plana, Microchloa caffra.

Onderstaande gewone grassoorte wat op lande voorkom is goed vir
vee : Digitaria horizontalis, Digitaria sanguinalis, Digitaria ternata, Panicum
helopus var glabrescens, Panicum Iaevifolium, Eleusine indica, en Setaria
imberbis.

Dekgras, Hyparrhenia hirta, kom dikwels oorheersend voor in vleie
en dikwels ook as 'n pioneergrassoort in suur- sowel as in soetveld.

Dit is 'n smal strook langs die kuslyn van Natal. Die grootste gedeelte
van hierdie strook is bedek met dik struikgewasse, wat die natuurlike

Grasveld
klimakstipe is, maar hier en daar word ook oop-stroke gras-

van die	 veld aangetref.
Kusstreek. Tipiese grassoorte wat naby die see voorkom is Sporobolus

pungens, Stenotaphrum glabrum en Dactyloctenium aegyptiacum,
terwyl Panicum maximum, Acroceras macrum, Ehrharta calycina, Sporobolus
indicus, en Eragrostis curvula gewone tipes is wat verder in die binneland
aangetref word.

Langs die kante van die struikgewasstreke tref 'n mens tropiese gras-
soorte aan wat nerens anders in Natal voorkom nie.

Die vernaamste kentekens van die meer gevorderde tipe grasveld in
die kusstrook stem ooreen met die beskrywing wat gegee is van die oostelike
grasveld, en die veld lyk ook baie soos die van die Natalse middellande.

Die bergstoelgrasveld ontleen sy naam aan die kenmerkende stoel-
vormende grassoorte waaruit dit hoofsaaklik bestaan. Dit meng in 'n

Berg-
sekere mate met soorte wat algemeen in tipiese rooigrasveld

stoelgras. aangetref word. Hierdie tipe grasveld kom teen die hellings
van die Drakensberg voor en wel op 'n hoogteliggings van

4,000 tot 8,000 voet.

Die grassoorte is merendeels bestand teen droogte en geneig om ietwat
smal steekblare te he, maar oor die algemeen verskaf dit goeie weiding vir
vee.

Onderstaande is tipiese berggrassoorte : Microchloa caffra, Harpechloa
capensis, Festuca scabra, Poa binata, Koeleria cristata, Anthoxanthum ecklonii,
en Avenastrum turgidulum.

Ofskoon in 'n kort skets soos hierdie net 'n paar van die mees algemene
grassoorte, wat kenmerkend is van die verskillende soorte veld wat in Natal
aangetref word, genoem kan word, kan verdere inligting altyd verkry word
deur 'n paar monsters van gras in die blomstadium aan die Landbouskool,
Cedara, of aan die Afdeling Plantenywerheid, Pretoria, te stuur vir
identifikasie en rapport.

(Geo. A. Gill, Plantkundige, Landbouskool, Cedara, Natal.)

Veldbestuur in die Oostelike Grasveldstreek.

Volgens Gill, in bostaande artikel, varieer die veld in hierdie hoe
reenvalstreek tussen suur en soet, grotendeels ooreenkomstig plaaslike
variasies. In die suurveldstreek is rooigras die oorheersende grassoort.
Dis die gewoonte hier om die veld te brand.
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Die drakrag van die veld word beperk deur die aantal diere wat ge-
durende die winter aangehou kan word. As gevolg hiervan word daar
te veel vee in die winter en te min in die somer aangehou. Deur die veld
op die regte tyd te brand of, wat nog beter is, om indien moontlik dit af te
sny, kan hierdie moeilikheid opgelos word.

Grashooi, sells wanneer dit laat in die herfs gesny word, is 'n goeie
voer-reserwe gedurende die winter en in die vroee lente.

Sommige vooruitstrewende boere beskou gras- of veldhooi as 'n gewas,
en sonder gewoonlik verskeie lappe veld af vir hooi, wat hulle vir slegs 'n
,rnaand of so in die lente lig laat bewei. Die hooi-oes word gewoonlik in
die herfs gesny. Die beste resultate word verkry deur die hooi te baal en
dit onder 'n afdak te bere.

As dus 'n deel van die veld, wat gedurende die somer bewei is, teen die
einde van Februarie gesny en as kooigoed gebruik word, sal hierdie deel
jong gras verskaf tot laat in die herfs.

Waar twee verskillende veldtipes op dieselfde plaas aangetref word ,

behoort kampe op so 'n wyse gemaak te word dat die twee soorte veld apart
gehou word. Die suurveld word dan in die lente en in die somer bewei,
terwyl die soetveld gespaar word totdat dit saadgeskiet het. Die grassoorte
wat in die soetveld aangetref word, behou hul voedingswaarde nadat hulle
ryp geword het, en sells ook in 'n groot mate nadat hulle doodgeryp het.

In die suurveldstreek, waar skape meesal aangehou word, is dit nood -

saaklik om die veld deur beeste saam met die skape te laat bewei. Tensy
dit gedoen word, word die gras te lank vir die skape, met die gevolg dat hulle
net die smaaklikste dele van die veld uitsoek.

(A. G. S. du Toit, Uittreidingsbeampte, Pretoria.)

Natuurlike Weiveld in die Oranje-Vrystaat.
Daar lo.ykans die hele streek wat bedien word deur die Glense Land-

bouskool, nl. die hele Oranje-Vrystaat en die gedeelte van die Kaapprovinsie
noord van die Oranjerivier, landbou as die vernaamste nywerheid beoefen,
is die kwessie van weiveldbeheer van uiters groot belang. Die hele vraagstuk
is egter nog in die proefstadium sodat slegs algemene informasie en wenke
aan die hand gegee kan word.

Die reenval varieer van een uiterste na die ander, nl. van 35 dm. aan die
Basoetolandse grens tot 5 dm. in Gordonia aan die woestyngrens. (Sien

Reenval. 
bygaande kaarte.) Die volgende indeling volgens reenval
kan vir inligting dien :-

5 dm. tot 10 dm. : Gordonia en 'n klein gedeelte van distrik Hay.

10 dm. tot 15 dm. : Westelike gedeelte van Vryburg ; Kuruman
(grootste gedeelte) ; Hay, Herbert ; suidwestelike gedeelte van
Kimberley ; Jacobsdal en westelike gedeelte van Edenburg en
Trompsburg.

15 dm. tot 20 d.m : Mafeking ; Vryburg ; Taungs ; Barkley-wes ;
Boshof ; gedeelte van Hoopstad ; Bothaville ; gedeelte van Bloem-
fontein ; en gedeeltes van Edenburg, Dewetsdorp, Trompsburg,
Smithfield, Philippolis, Bethulie, en Rouxville.

20 dm. tot 25 dm. : Gedeelte van Bothaville, Vredefort en Heilbron,
die hele Kroonstad ; gedeelte van Lindley, Winburg, Senekal,
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Bethlehem, Brandfort, Bloemfontein, Thaba 'Nchu, Ladybrand,
Dewetsdorp, Wepener, Smithfield, Rouxville en Zastron.

25 dm. tot 30 dm. : Gedeelte van Heilbron ; Frankfort ; Vrede ;
gedeelte van Lindley, Reitz, Harrismith, Bethlehem, Fouriesburg,
Ficksburg en Ladybrand.

30 dm. tot 35 dm. : Klein gedeelte van Vrede, Harrismith, Bethlehem,
Fouriesburg, Ficksburg, Wepener en Zastron (dit is gedeeltes
wat aan die Basoetolandse grens le).

Siende dat die reenval so varieer, moet verwag word dat die plantegroei
ook bale sal verskil in die streek.

 °

-
' 

Die grootste gedeelte van die Oranje-Vrystaat Is grasveld. Maar in
die suidwestelike en westelike gedeeltes vind ons karo of gemengde karo-

Plante-
en grasveld. Die res van die streek kan bestempel word

groei.	 as die Kalahari-, doring-, gras- en karoveld. In laasgenoemde
veld maak verskillende steekgrasse (Aristidas) 'n hoe persen-

tasie van die plantegroei uit, alhoewel soetgrasse (Eragrostis), droelandgras
(Pennisetum), sandkweek (Schmidtia), ens., ook aangetref word.

In die grasveld van die Vrystaat kom bale variasie voor. In bree lyne
kan gese word dat tot op 25 dm. reenval per jaar rooigras (Themeda) die

klimaks-tipe in die plantsuksessie vorm, met Eragrostis (Klein soetgras),

kweek (Cynodon) en steekgras (Aristida) as voorafgaande of pioneertipes
van gras. In hierdie streke word rooigras taamlik maklik deur sterk of
onsistematiese beweiding verplaas deur Eragrostis, of steekgras.

Die oostelike gedeeltes van hierdie streke vorm tot 'n seker mate
'n oorgangstrook tussen soet- en suurveld.	 Van die 25 dm. tot 35 dm.
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streek vind ons dat die veld geleidelik meer en meer suur word. In hierdie
streke word die rooigras-stadium in die plantsuksessie oorskry deur die
Andropogon, Cymbopogon, en suurgras-tipe.

In die soetveld van die deel kan veldbrand nie aanbeveel word nie
want dan sal plantsuksessie teruggedryf word na 'n steek- en kweekgral

Veldbrand. 
stadium. In die suurveld deel waar sterk en sistematiese
beweiding nie altyd toegepas word nie, kan oordeelkundige

veldbrand met goeie gevolge toegepas word. Die uitwerking van veldbrand,
se in die winter van elke tweede of derde jaar, sal in hierdie geval wees
dat rooigras die suurgrasse verdruk en dus oorheersend word.

Reenval-kaart—Kaapprovinsie, noord van Oranjerivier.

In hierdie geval kan Been spesifieke aanbeveling gemaak word nie, daar
die hele vraagstuk nog ondersoek word. Die groot voordeel wat behaal

Beweiding	
kan word deur veld in kampe te verdeel is alom bekend, en

van Veld.	 in die opsig staan die streek taamlik op die voorgrond, ver-
naamlik in die dele waar met skape geboer word. Die groot

vraagstuk bly nog egter hoe om die kampe te bewei om die veld te verbeter
en terselfdertyd die beste aan die diere te gee.

In groot gedeeltes van die streek word morge en morge van bykans
kaal veld aangetref. Die toestand kan meestal toegeskrywe word aan oor-
beweiding, onsistematiese beweiding en droogtes. In hierdie dele word
gevind dat as die kaal kolle weer begroei word, is dit deur pioneergrasse,
meesal steekgras, wat heeltemal te begrype is, daar steekgras 'n harde,
droogtebestande, sterk wortelontwikkelende Bras is en dus onder bale
swak toestande 'n bestaan kan maak ; in so 'n geval behoort die veld gespaar
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te word om beter grasse soos soetgras (Eragrostis) en rooigras 'n kans te
gee om oorheersend te word.

Beweiding van kampe in die droe streke, behoort so gereel te word dat
'n swak kamp vir die hele of tenminste die laaste gedeelte van die somer-
periode gespaar word ten einde die grasse toe te laat om 'n goeie saadoes
te produseer. So 'n kamp kan dan in die winter bewei of afgesny word as
die saad eers uitgeval is. Verder moet so 'n kamp in die lente rus ten einde
die uitgevalle saad 'n kans te gee om te ontkiem en die plantjies om goeie
wortels te ontwikkel voordat dit bewei word. In hierdie metode van
beweiding is die groot doel dus om vermeerdering van plantegroei te be-
vorder.

In die hoer reenvalstreke, waar die plantegroei dig genoeg is, kan
'n sterker stelsel van beweiding toegepas word. As 'n kamp by. na 15 dae
se weiding goed afgewei is, en dan 30 dae nodig het om te herstel tot die
beweidingstadium, sal Brie kampe nodig wees vir een groep diere, sodat
elke kamp 15 dae welding en 30 dae rus ontvang. Volgens hierdie stelsel
sal die veld altyd in die jongstadium en hoog in voedingswaarde gehou word.

Beide stelsels of 'n kombinasie van die twee sal nog egter goed uit-
getoets moet word voordat hul in besonderhede aanbeveel kan word. In
elk geval kan bale meer gebruik van die snymasjien gemaak word in verband
met veldbeheer.

Opsomming.

(1) Bestudeer die veld ten einde die beste grasse, wat moontlik oor-
heersend kan word, te leer ken.

(2) Hou hierdie goeie grasse in die oog en bewei 'n kamp net totdat
hulle kort afgewei is. Dit moet dien as maatstaf van beweiding.

(3) In droe streke, waar die plantbedekking min is, moet die beweiding
so gereel word dat minstens een kamp per jaar 'n kans kry om ongestoord
saad te produseer, en die saad moet in die lente 'n kans kry om te ontkiem
en 'n sekere mate van groei maak voordat beweiding toegepas word.

(4) In hoer reenvalstreke, waar plantbedekking bevredigend is, kan
die sterker strawwer beweiding toegepas word om sodoende die veld in
die jong en hoe voedingstadium te hou.

(5) Veldbrand behoort alleen toegepas te word in dele waar die rooigras-
stadium oorskry word deur die sterk tamboekiegrastipe.

(6) Vrye gebruik moet gemaak word van die snymasjien in gevalle waar
veld nie deur welding beheer kan word nie.

(Deur J. Morris, Lektor in Plantkunde, Landbouskool, Glen, O.V.S.).

Karoveld.
Dis ongetwyfeld vir die veeboer van groot belang om kennis van sy

veld te he, met ander woorde, by moet in staat wees om die waarde daarvan

Ken u 
as weiding vir sy diere met juistheid te bepaal. Dit is veral

Veld.

goeie veevoedsel en ander weer heeltemal nutteloos is, deurmekaar groei,
en waar die nuttelose plante, omdat hulle so welig groei, die werklike

he van die plantegroei wat in so 'n deel aangetref word, veral in die geval
van karo- en half-karostreke, waar bossies en ander plante, sommige waarvan

weiveld te koop. Om dit te kan doen, moet die boer kennis
die geval waar die boer van plan is om 'n plaas of 'n stuk
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armoede van 'n deel van die veld kan bedek waarop die waardevolle bossies
deur middel van uittrap en oorbeweiding vernietig is. Dis 'n eienaardige
feit dat so bale van die geharde karobossies, wat geen of weinig waarde
as veevoer besit, onder die ongunstigste winter- en droogtezoestande groen
kan bly (sodanige toestande word egter nie in grasveldstreke aangetref nie,
waar die veld egalig bruin word), en hierdie omstandigheid maak die
voorkorns van die veld vir die oningeweide nog meer bedrieglik. Die bossies
wat meesal aangetref word is Bitterbos (Chrysocoma tenuifolia), Besembos
(Rhus erosa), en 'n paar onsmaaklike Pentzia-soorte. Sekere aarbossies
(Walafrida nachtgalli, W. basutica en W. densiflora), voeltjie-kan-nie-sit-nie
(Pterothrix spinescens), geel heuningbos (Melolobium-soorte), en 'n paar
onwelriekende sewejaartjie-soorte (Heiichrysurn-soorte) word nie so baie
aangetref nie. Die aanwesigheid van Januariebos (Arthrosolen poiycephalus)
in groot hoeveelhede is bepaald 'n aanduiding van oorbeweiding.

Linkerhoek bo, bewei ; regterhoek en voorgrond onbewei op die Fauresmithse
Veldreserwe.

Aan die ander kant verloor baie van die beste bossies, soos Pentzia
incana (goeie karo) en Phymaspermum parvifolium (wit heuningbossie) hul
varsheid en groen kleur in die winter en weens droogte. Hulle word dan
vaal en gee die veld sy welbekende vaal kleur. By nader ondersoek mag
egter besmoontlik gevind word dat dit juis hierdie vaalkleurige droe bossie
is wat die mees waardevolle welding verskaf. In geval die koper nie hierdie
persoonlike kennis besit nie, sal dit vir horn raadsaam wees om by die uit-
kiesing van weiveld, een of ander persoon wat goeie kennis daarvan besit,
te raadpleeg.

Karoveld is geneig om, in verskillende streke en omgewings, ietwat te
varieer in sover dit sy bestanddele betref. Vleigronde, koppies, sowel as

Tipes
brakstreke en rooi sandveld het alma) hul besondere en ken-

Karoveld.	 merkende vorms van plantegroei. Op gewone dolerietgrond
in die Oranje-Vrystaat is daar nog 'n groot deel gebroke

veld bestaande uit 'n mengsel van gras en karobossies. In die eintlike karo

394



  

VEEVOER EN VVEIDING 

[IP

is daar baie minder gras. Die grassoorte op randveld bestaan gewoonlik
uit growwe en welbekende tipes, soos rooigras (Themeda triandra), steekgras
(Heteropogon contortus) en blousaadgras (Eragrostis curvula var, conferta)
en ander growwe Eragrostis-soorte. Ander kort grassoorte, wat deur skape
gevreet word, soos byvoorbeeld kopaar (Tragus koelerioides) en douvatgras
(Eragrostis obtusa) mag ook voorkom, dog oor die algemeen is geeneen van
hulle vir sy samestelling beroemd nie. In die vleie is daar ook soeter gras-
soorte, soos byvoorbeeld knietjiesgras (Eragrostis lehmanniana).

Een van die beste lenteplante in die vleie is bloublommetjie (Aster
muricatus), en ook rivierdraaibos (Tripteris pachypteris) sowel as braksuring
(Hyperstelis verrucosa). Die droer dele van die vlakteveld word gekenmerk
deur verskeie soorte goeie skaapbos (Pentzia incana forma) of vaalkaro
(Phymaspermum parvifolium) sowel as deur Boegoe-karo (Pteronia glauca)—
hoewel laasgenoemde meer op suiwer karoveld voorkom—en verskillende
soorte Helichrysum, skilpadbos (Hertia cluytiaefolia), geel draaibos (Tripteris
leptoloba) en klappiesbrak (Tetragonia arbuscula) op die dieper gronde.

Streke waar die grond effens brak is (wit brakgrond) word beskou
as van die beste weivelde in die karo te wees. Hulle besit 'n spesifieke plante-
groei ; at die soutbossies en gannas (Salsola sp.) aard goed op hierdie gronde.
Die klein gannas soos die swartganna en blomkoolganna word deur skape
verkies bo die groter soorte. Die volgende soorte aard ook goed op brak-
grond : kriedoring (Lycium sp.), swartstorm (Thesium hystrix), karoganna
(Plinthus), kerriebos (Helichrysum pentzioides), vanwyksbrak (Galenia secunda),
granaat- of daggabossie (Nenax microphylia) en inkbos (Suaeda fruticosa).
Sommige van die kleiner grassoorte soos kwaggakweek (Sporobolus discos-
porus), vinkgras (Puccinellia sp.) en Eragrostis bergiana is waardevol in sover
dit 'n verandering van weiveld verskaf. Gannaveld op grond wat nie te
brak is nie ('n oormaat van brak is altyd 'n gevaar) word beskou as een
van die beste tipes van karoweiveld.

Die kalkkiipformasie wat dikwels aan die lappe brakgrond grens, is
begroei met bewerasie-karo (Pentzia sp.), kalkkweek (Eragrostis truncata)
en soms met die gevaarlike duwweltjie (Tribulus sp.). Oor die algemeen word
hierdie soort veld as skraal en droog beskou.

Goeie bergveld word gekenmerk deur die aanwesigheid van geel berg-
draaibos (Pegolettia polygalaefolia), rooi en geel pleisterbos (Hermannia
linearifolia en H. ['aliens), persaarbossie (Walafrida geniculata), bloudraaibos
(Aster filifolius) en wit heuningbossie (Sutera albiflora).

Die rooi sandveld van die suidelike Oranje-Vrystaat het ook sy spesifieke
plante, soos kapokbossie (Eriocephalus glaber en E. spinescens) en amandel-
aarbossie (Se/ago speciosa). In normale tye word kapokbossie nie as een van
die beste bossies beskou nie ; dit is egter bestand teen droogte, maar verloor
dan bale van sy voedingswaarde.

Hoewel die oorjarige bossies die vernaamste, en in sekere tye selfs die
enigste, veevoedsel is op die karoveld, moet die grassoorte en die jaarlikse
opslag van sogenaamde onkruid gladnie as veevoer verontagsaam word nie.
Dis slegs nodig om die diere te sien wei om dit te kan besef, want in so 'n
geval slaan hulle die beste bossies oor en wei net op die kort groen gras en
opslaggies as hulle beskikbaar is. Die belangrikheid van jaarpiante word
duidelik in die geval van Namakwaland aangedui, waar die veld na goeie
reens vir honderde myle bedek is met blomme wat soos madeliefies lyk.
O.a. die beroemde Namakwalandse madeliefie en gousblom wat die land van
'n woetstyn in 'n ryke veestreek herskep.  
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Die drakrag van karo- en gebroke veld varieer baie. Oor die algemeen
word dit oorskat. As vir die onvermydelike droogtes toegelaat word,

sal gevind word dat dit van een morg per skaap op bale goeie
Drakrag place met goeie brakveld, tot 3 morg per skaap op swakker
van die
Karoveld. plase varieer. Hierdie syfers is slegs tentatief, maar tans

word proewe op die Grootfonteinse Landbouskool uitgevoer
om die juiste syfers in hierdie opsig te verkry.

Aandag moet vereers gevestig word op die felt dat die blomme en
vrugte van verskillende bossies soms deur skape verkies word, en dis duidelik

dat as hulle al die blomme afvreet daar geen saad geproduseer
I nstand- kan word nie, 'n omstandigheid wat die natuurlike herstelling

van d
n
ie

ghoudi
van die veld bepaald onmoontlik maak, tensy 'n klein deel

Veld.	 ten minste clkc: jaar gespaar word, ten einde die plantegroei
'n kans te gee om saad te skiet. Bowendien word sommige

goeie bossies, soos die karoganna, elke jaar tot op die grond afgevreet, met,
die gevolg dat hulle uiteindelik moet doodgaan sonder om saad te skiet.
Bossies waarvan slegs die blomme afgevreet word, soos Helichrysum parvi-
florum mag langer lewe, maar uiteindelik sal die resultaat dieselfde wees.
Onsmaaklike bossies soos bitterbos en bitterkaro, het 'n baie beter kans
om aan lewe te bly en gevolglik om hulself voort te plant.

Langdurige droogtes maak ook bale van die minder bestande bossies
dood. In die gevestigde persele van die Fauresmithse veldreserwe is opge-
merk dat ongeveer 15 persent van die goeie karobossies direk deur droogte
in 1933 doodgemaak is. Sommige soorte soos geel bergdraaibos, daggabossie,
kerriebos en amandelaarbossie het feitlik niks aan die droogte gely nie. Dis
'n eienaardige feit dat die grootste skade deur die stortreens, wat op die
droogte gevolg het, aangerig was. Sommige van die sappige plante, soos
klappiesbrak, het eenvoudig weggevrot, terwyl goeie karo en persaarbossie
erg besmet geraak het met ruspers, wat al die blare van die plante afgevreet
het. Terselfdertyd het jarige en meerjarige grassoorte, soos byvoorbeeld
steekgras, die bossies feitlik versmoor en dus hul herstelling en groei vertraag .

Gereelde observasie van die veld speel 'n belangrike rol in die instand-
houding daarvan, want dit is die enigste manier waarop vasgestel kan word
of dit nodig is of nie sm die veld te spaar, sodat die plantegroei kan herstel
en saadskiet. Dis natuurlik die goeie bossies soos Plinthus, Salsola nigrescens
en pteronia glauca wat die meeste ly.

Vir karoveld sowel as grasveld word die beoefening van wisselbeweiding
aanbeveel. Dis egter nie raadsaam om karoveld te lank te spaar nie, want
daardeur kry die growwer grassoorte 'n kans om te versprei, en die bossies
op die veld te verdring, veral in die geval van randveld. Tensy die veld
so erg beskadig is dat nuwe saad gesaai moet word, sal dit voldoende wees
om die veld vir 'n jaar te spaar. Kaal plekke, wat opnuut gesaai moet word,
behoort indien moontlik eers geploeg of op 'n ander wyse losgemaak te
word. Die saad behoort met min grond bedek te word, en dit kan bes
gedoen word deur dit lig te eg of 'n tak oor die plek te sleep.

Volgens die ondervinding wat aan die Fauresmithse veldreserwe o lpge-
doen is, is Maart die beste saaityd om die beste resultate te behaal, want

Saai van 
dan is daar genoeg vog in die grond en die saad van 'n aantal

Saad. bossies ontkiem goed gedurende hierdie tyd. Toetse wat
onder gunstige vogtoestande uitgevoer is het bewys dat die

saad van baie van die karobossies op 'n bepaalde tyd gesaai moet word om
die beste mate van ontkieming te verkry, want sommige soorte ontkiem
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alleen gedurende een periode van die jaar, ander gedurende twee periodes,
terwyl andere weer feitlik moet wegvrot voordat dit begin uitloop. Die
volgende tabel behoort 'n handleiding te wees in sover dit die geskikste
saaitye betref. Dit moet egter onthou word dat die saad nooit onmiddellik
nadat dit geoes is gesaai moet word nie, want dit vereis gewoonlik 'n sekere
tydperk om verder ryp te word. Gewoonlik het saad wat vroeg in die
seisoen geoes is meer lewensvatbaarheid as die wat laat geoes word.

(a) Saad wat in die lente gesaai moet word-
Euryops multifidus 	  Soetharpuis (September tot Oktober).
Tripteris leptoloba 	  Geel draaibos (September tot Desem-

ber).
Tripteris pachypteris  	 Rivierd raaibos.

Die saad van die laaste twee soorte ontkiem dikwels nie, derhalwe
behoort dit eers goed ondersoek te word voordat dit gesaai word.

(b) Saad wat van Maart tot Mei gesaai moet word-
Salsola glabrescens 	  Rivierganna.
Tetragonia arbuscula 	  Klappiesbrak.
Pentzia incana 	  Goeie karo.
Pegolettia polygalaefolia  	 Bergd raaibos.
Sutherlandia frutescens .....	 Kan kerbos.
Pentzia sphaerocephala 	  Groot berggansie.
Atriplex mulleri 	  Queensland-soutbos.

(c) Saad wat Of in die lente enc in Maart gesaai moet word-
Phymaspermum parvifolium 	  Vaalkaro.

(d) Saad wat meer as 'n maand neem om te ontkiem-
Hermannia linearifolia 	 Rooi pleisterbos.
Selago speciosa 	  Amandelaarbossie.
Osteospermum muricatum.

Dis nog nie moontlik gewees om die baie soorte karobossies-saad vir
hul ontkiemingseienskappe uit te toets nie. Enige boer wat verlang om
saad te laat toets kan ongeveer 2 onse daarvan aan die Veldreserwe, Faure-
smith, stuur, waar dit vir hom gedoen sal word. Sodanige toetse sal
natuurlik 'n lang tyd neem, tensy die soort goed bekend is.

Wanneer besluit moet word watter soort bossie op 'n besondere plek
geplant of gesaai moet word, moet eers vasgestel word wat die tipe van
die grond is. Bossies kan egter ook vir hul bestanddele uitgekies word, maar
gevind sal word dat sommige bossies of groepe ryker aan 'n sekere bestand-
deel is as andere. Wat die boer gewoonlik met so 'n keuse beoog is om die
moontlike gebrek van 'n sekere bestanddeel in sy weiveld aan te vul, of 'n
ongebalanseerde rantsoen in 'n gebalanseerde te verander. Die plante wat
by uitstek protelen bevat is die soutbosse, veral die „ Ouman-soutbos "
(verskillende soorte Atriplex), Tetragonia arbuscula (klappiesbrak), en
Sutherlandia (kankerbossie). Plante wat ryk is aan kalk is Tripteris pachypteris
(rivierdraaiboa) en goeie soorte Tribulus (duwweltjie). Al die gannas is
ryk aan natrium en swawel, terwyl al die soutbosse taamlik ryk is aan chlo-
ried. Oor die algemeen behoort plante wat ryk is aan 'n besondere element
beskou te word as 'n gekonsentreerde vorm van voedsel, en onbeperkte
beweiding behoort alleen toegelaat te word op die bossies waarvan die
bestanddele min of meer dieselfde is as die van die grassoorte, omdat hulle
in 'n redelike mate goed voorsien is van al die nodige bestanddele en nie
besonder ryk is aan een of ander bestanddeel nie. Uitvoerige praktiese
toetse het bewys dat dit die tipe van weiveld is waarop skape op die lang
duur die beste beantwoord. As die weiding te ryk is word hulle sat daarvan.
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Op hierdie soort veld word die volgende goeie karobossies gewoonlik aange-
tref : goeie karo (Pentzia incana), vaalkaro (Phymaspermum), groot berg-
gansie (Pentzia sphaerocephala), pers-aarbossie (Walafrida), kapokbossie
(Eriocephalus), wit heuningbossie (Sutera), soetharpuis (Euryops), geel draai-
bossie (Tripteris ieptoloba), blou bergdraaibos (Aster filifolius), bloublommetjie
(Aster muricatus), kerriebos (Helichrysum pentzioides), geel bergdraaibos
(Pegolettia), en ander gelyksoortige bossies.

As 'n besonder droe plek of streek opnuut besaai moet word, behoort
plante wat teen droogte bestand is uitgekies te word, byvoorbeeld Pegolettia
polyglaefolia en Sutera albiflora vir randveld, Nenax microphylla en Helichrysum
pentzioides vir vleie, en Eriocephalus vir sandveld. Die meeste karobossies
verloor baie van hul voedingswaarde gedurende tye van droogte, dog nie
tot dieselfde mate as in die geval van grassoorte nie.

Dis duidelik dat jong plantjies nie alleen teen skape maar ook soveel
moontlik teen wilde diere, soon hase en dassies, beskerm moet word.

Sommige gronde is so brak (die sogenoemde swartbrak-gronde) dat
hulle feitlik geen natuurlike plantegroei het nie. 'n Poging om hulle te
verbeter kan egter aangewend word deur die aanplanting van soutbos en
ganna, as gevolg waarvan die brak verwyder en die grond verbeter kan word.
Hierdie bossies kan egter te sout wees vir skape, tensy die blare verwyder
en saam met ander smaakliker voer gevoer word.

Om te bepaal of 'n weiveld goed of sleg is, is die smaaklikheid van die
bossies waaruit dit saamgestel is, as maatstaf aangeneem. Dit word beskou

Smaaklik-
dat as die weiveld baie smaaklike bossies bevat, dit 'n hoe

held.	 drakrag het, en oor die algemeen geneem, is hierdie ver-
onderstelling waarskynlik reg. Die feit egter, dat sommige

bossies selfs gretig gevreet word deur vee is nie 'n bewys dat hulle ideale
of selfs 'n volledige rantsoen verskaf nie. In die geval van grasveld-streke
gaan smaaklikheid, hoe drakrag en vetmaakvermoe feitlik hand aan hand,
maar dis nie noodwendig die geval in karoveld-streke nie. Sommige van die
smaaklikste karobossies het 'n lae drakrag, terwyl andere (coos byvoorbeeld
ourivierganna) volop voedsel kan verskaf wat die skape aan lewe hou
sonder dat hulle blyk,baar enige gewig aansit. Smaaklikheid mag wel 'n
direkte rol speel, dog gevind sal word dat skape wat op karoveld groot-
geword het altyd gras sal verkies as hulle dit kan kry.

Wat chemiese samestelling betref, varieer grassoorte taamlik bale,
maar by karobossies is die variasie duisendmaal groter, veral ten opsigte
van die gehalte en verhouding van die verskillende minerale en soute.
Waarskynlik vreet diere, in die geval van sommige van hierdie soort onge-
balanseerde weiding, net genoeg om hul honger te stil en niks meer nie.
Proewe word aan die Fauresmithse Veldreserwe uitgevoer om die verteer-
baarheid van sulke karobossies vas te stet, want dis bes moontlik dat die
verklaring hierin te vind is. Miskien is die proteiene, vette en koolhidrate
van karobossies minder verteerbaar as die van grassoorte. Die liggaam
van die dier kan ook die beperkende faktor wees, omdat dit nie in swat
is om sommige elemente, wat in oormaat aanwesig is, te verteer nie. Die
meeste karobossies het 'n skerp geur en is soms bale bitter en dit is die
oorsaak waarom diere wat nie daaraan gewoond is nie, dit nie dadelik vreet
nie. Mettertyd word hulle egter aan die smaak gewoond. Hierdie foute
en verskille word, hoewel nie miskien heeltemal nie, dan tog in aansienlike
mate deur gemengde veld, bestaande uit verskillende soorte goeie karo-
bossies, uitgeskakel.

(Dr. M. Henrici, Fauresmithse Veldreserwe, Afdeling Plantenywerheid.)
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Goeie Karoplante.
Die volgende is 'n lys van goeie Karoplante :—
Thesium hystrix (Storm).—'n Groen doringrige blaarlose bossie, 6 tot

9 duim hoog, wat half-parasities leef op die wortels van verskillende bossies,
meesal kriedoring. Blomme nie mooi nie ; stam groen en eindig in skerp-
puntige lote. Baie bestand teen droogte, aangesien die stam sappig is. Word
gretig deur vee gevreet.

Atriplex capensis (Vaalbrak).—'n Inheemse Suid-Afrikaanse soutbos ;
2 tot 3 vt. hoog met verspreide, onverdeelde, silwerige, steellose blare.
Manlike en vroulike plante ; slegs laasgenoemde gee saad. Blomme kom in
pluimvormige omhulsels voor. Die vrug is effens geswel. Uitstekende
veevoer, maar is nie oorjarig nie ; gee egter baie saad, en plant vanself
voort waar dit eenmaal gevestig is.

Atriplex halimoides (Klein Ouman-soutbos).—Ongeveer 1 voet hoog.
Dis 'n bossie met alternatiewe blare en dra driehoekige geswelde vrugte.
Blomme kom in trossies voor in die blaaroksels. Blare 'n witagtige groen ;
die kleur word deur groot blaasagtige hare veroorsaak. Nie bale bestand
teen ryp nie ; dog word gretig deur skape gevreet.

Atriplex mulleri (Queenslandse soutbos).—'n Liggroen bossie ongeveer
1 vt. hoog, geneig om op die grond to rank. Is in Suid-Afrika ingevoer
deur kol. G. N. Williams, dog dit word skynbaar reeds in sommige van
die suidelike dele van die Oranje-Vrystaat en ook in die Karo aangetref.
Dit word soms verwar met die rank-soutbos en as 'n regop soort daarvan
beskou. Die plant is nie baie houtagtig nie en word dus maklik uitgetrap,
dog skape is baie lief vir hierdie bossie, veral vir die vrugte daarvan, wat
wit is (nie rooi coos in die geval van die ranksoort nie) en nie geswel nie.
Omdat dit baie saad skiet en maklik ontkiem, word die saad vir die ver-
bouing van 'n gewas aanbeveel ten spyte van die felt dat dit nie 'n oorjarige
plant is nie. Die droe blare word ook deur skape gevreet.

Atriplex semibaccata (Ran k-soutbos).—' n Wyduitgespreide ran ksoutbos,
met grysagtige afwisselende blare, helder rooi saad en onopvallende blomme.
Dit groei die beste op losgrond, is bestand teen brak, dog nie baie bestand
teen droogte nie.

Suaeda fruticosa (Inkbos).—Kom voor Of regop Of as droe hout wat plat
op die grond le ; het 'n regop stam en dra dun trosvormige takkies. Blomme
onopvallend. Die groen dele van die plant is met swart merke gespikkel.
As dit droog word, word die hele plant swart. Groei op brakgrond.

Salsola aphylla (Soutganna).—Hoogte ongeveer 2 vt. Blare afwisselend,
steelloos, baie klein, kussingvormig en grys-groen. Blomme onopvallend.
Baie bestand teen droogte. Groei op brak vleigrond.

Salsola nigrescens (Swartganna).-6 dm. hoog, groener as Soutganna
en het ook groter blare ; word gekenmerk deur die swart spikkels in die
middel van die groen blare. Blomme onopvallend ; baie goeie veevoer, en
groei op brakgrond.

Salsola glabrescens (Rivierganna).—Die bossie word tot 3 vt. hoog.
Blomme is bruin-geel ; blare vleisagtig en groei in trosse ; die jong lote
is dikwels rooi en soet en word gretig deur vee gevreet. Die ouer en
!anger bossies word nie so gretig deur skape gevreet nie.

Salsola zeyheri (Blomkoolganna).—Is 'n aanwyser-plant van veld wat ryk
aan fosfor is. Dit beantwoord die beste op brakgrond, maar word ook
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1. Osteospermum muricatum.	 2. Pentzia incana forma (Goeie karo, skaapbossie.)
3. Pternia glaucer (Buchu-karo.)	 4. Sutherlandia spp.	 5. Tripteris leptoloba
(Geel draaibos.)	 6. Euryons multifidus (Soetharpuis.)	 7. Tetragonia arbuscula
(Klappiesbrak.)	 8. Atriplex mulled (Queensland saltbush.)
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op slibgrond aangetref. Dit is 6 dm. hoog grys-groen, baie vleisagtig en
bestand teen droogte.

Daar is heelwat ander goeie gannas, veral in die droer dele, wat goeie
weiding vir skape verskaf mits dit kort gehou word. Hierdie gannas is
egter nog nie deur deskundiges ondersoek nie. Hulle kan dus nuwe soorte
of kruissoorte wees. Vee is baie liewer vir die kleiner as vir die groter
gannasoorte.

Hyperstelis verrucosa (Braksuring).—Klein en sappig, met wit blomme,
en vermenigvuldig vinnig van saad onder vogtige toestande. Blare in die
vorm van 'n basale roset, is grys-groen met 'n merkbare suur smaak. Nie
baie bestand teen droogte nie, maar as dit eenmaal goed gevestig is word
dit nie maklik uitgeroei nie, aangesien die saadjies altoos weer opkom.

Plinthus sp. (Karoganna).—'n Grysbossie van i tot 1 vt. hoog. Takkies
spruit uit van 'n sentrale stam ; blare syagtig en baie klein ; kom voor in
die vorm van klossies ; blomme baie klein en in klossies tussen die blare.
Baie bestand teen droogte, en baie goeie veevoer.

Tetragonia arbuscula (Klappiesbrak--die rooiloot-ganna van Middel
burg).—Word van 2 tot 3 vt. hoog, met onverdeelde, afwisselende, sappige,
langwerpige blare. Geel blomme aan piuimvormige oksels ; drie-vleuel
vrugte, bruin wanneer ryp. Goeie veevoer en ryk aan protelen.

Daar is 'n hele paar ander Tetragonia-soorte wat net so goed skyn to
wees ; hulle is wyd versprei in die suidelike Karo.

Mesembrianthemum hamatum (Beesvygie).—Een van die weinige vygie-
soorte wat op ons gemengde weiveld deur beeste gevreet word. Vleis-
agtige blare, stam nie sappig nie ; blomme helder pers ; vrug sit in 'n
doppie. Dit groei op rotsagtige grond en in vleie.

Delosperma floribundum (Mak persvygie).—Mak persvygie is 'n rankvygie
met sappige blare en perskleurige blomme. Word gretig deur alle vee
gevreet.

Talinum caffrum (Ystervarkbos).—Ylvormig met lang, verspreide en
ietwat vleisagtige blare. Die blomme is geel en gaan eers na 4 n.m. oop.
Vrug sit in 'n doppie. Word gretig deur vee gevreet.

Pollichia campestris (Teesuiker-karo).—Plant is 6 dm. hoog met lang
lansvormige blare wat regoor mekaar geplaas is. Die blare is baie klein,
steelloos en nie opvallend nie ; die vrugte is roomkleurig en wasagtig. Die
takke is half-struikagtig en is baie smaaklik vir vee.

Acacia Karo (Soetdoring).—Die blomme is bolvormig in kloste en het
'n goudkleur. Die blare is tweevleuelig. Die vrug is in 'n sekelvormige
peul. Dit word dikwels in die vorm van 'n klein boompie aangetref. Sy
peule sowel as die van verwante soorte is ryk aan stikstof en is 'n waarde-
voile veevoer.

Lotonpnis divaricata (Karo-ertjie).—Dis 'n bos wat tot 6 vt. hoog word,
veral naby spruite. Sy blare is vyfdelig ; die blomme is enkel, helder pers
en geel. Vrug kom in 'n klein peul voor.

Sutherlandia sp. (Kankerbos).—Is 'n bos met tweevleuelige blare, helder
rooi blomme wat groter is as die blaartjies. Vrug kom voor in 'n geswelde
peul. Daar is verskillende soorte wat meesal in die winter bloei. Wat
vee die meeste van hou is 'n yl soort (Sutherlandia mycrophylla Burch).
Die klein kankerbos (S. humilis Phil. d. Dyer) word minder deur vee gevreet.

Zygophyllum incrustatum (Spekbos-kareedoring).—Bossie groei tot 2
vt. hoog en is doringrig. Blare regoor mekaar en donkergroen ; geel
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9. Parthenium.	 10. Selago speciosa (Amandel aarbossie.) 	 11. Hermannia
linearifolia (Rooi Pleisterbos.)	 12. Phymaspermum parvifolium (Vaa! of swart karo.)
13. Tripteris pachypteris (Rivierdraaibos.)	 14. Pegoletta polygalaefolia (Geel berg-
gansie.)	 15, Pentzia sphaerocephala (Groot berggansie.) 	 16. Sa lsola glabrescens
(Rivierganna.)
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blomme ; vrug effens 4- tot 5 -vleuelig en skerppuntig. Bas wit met klein
wit vratjies.

Zygophyllum microphyllum (Spekbos).—'n Bossie van dieselfde voorkoms
as Z. incrustatum, maar dit is meer sappig en het nie dorings nie ; die vrug
is ook ronder, hoewel dit na 'n punt afloop, en is 4- tot 5-vleuelig. Word
deur vee gevreet.

Tribulus spp. (Duwweltjie).—Uit 'n plantkundige oogpunt is die duwwel-
tjie nie spesifiek beskryf nie. Daar is, om to oordeel uit hul groeiwyse en
blomme, minstens vier soorte, t.w. : (1) 'n wyd-spreiende plant met 'n
groot geel blom met 'n donker senter ; (2) 'n ranksoort, met 'n groot gelyk-
gekleurde geelblom, wat egter kleiner is as die van (1) ; (3) met 'n middel-
matige geel blom waarvan die blomkelk ongeveer half so lank is as die
blomblare. Daar is 'n ranksoort en 'n regop soort, en in die geval van eers-
genoemde is dit moontlik dat die blomkelk byna so lank sal wees as die blom-
blare ; (4) met 'n klein geel blommetjie waarvan die blomkelk net so lank
of nog langer is as die blomblare. Daar is 'n rank- en 'n regop-soort. Die
vorms van laasgenoemde twee soorte verskil nie alleen in hul groeiwyse nie,
maar ook in die gehalte van hul groen kleurstof. Hoewel sommige van
die vorms goeie vetmaakvoer vir vee is, bevat die regop-soorte minder
kleurstof en veroorsaak soms dikkopsiekte, veral in die geval waar die
plante in 'n verwelkte toestand op sekere gronde (kalkagtige grond en die
grond van rivierwalle) aangetref word. Skynbaar is die soorte met groot
blomme en van 'n hoe kleurstof-gehalte met lang ranke, nooit giftig nie.

Die blare is half-pluimvormig en dikwels harig aan die onderkant.
Die vrug is die welbekende duwweltjie.

Hermannia pallens (Geel pleisterbos).—Bossie ongeveer 1 vt. hoog met
opvallende geel klokvormige blomme ; blare is versprei, lobbig en min of
meer driehoekig ; die vrug sit in 'n doppie met klein swart saadjies. Groei op
rantjiesveld. Die plant, behalwe die feit dat dit goed deur vee gevreet word,
besit blykbaar ook geneeskundige eienskappe.

Hermannia linearifolia (Rooi pleisterbos).—Is gelyk aan bostaande maar
sy blomme is rooi terwyl die blare klein en linier is.

Lycium spp. (Kriedoring).—Bestaan uit 'n aantal doringrige soorte wat
van 1 tot 4 vt. hoog word, met buisvormige pers, wit of roomkleurige blomme
waarvan die meeldrade soms uitstaan ; die blare is onverdeel en kom in
trossies voor. Die blare van die kleiner soort het 'n meelagtige bedekking.
Die vrug is 'n rooi bessie. Die plant aard goed in brakgrond maar word ook
aangetref op gewone veld, waar dit aan kleiner bossies beskutting verskaf.

Sefago speciosa (Amandel-aarbossie).—'n Bossie met 'n lewendige groen
kleur wat van 6 tot 12 duim hoog word en bale takkies het. Die blare is
klein, onverdeel, en teenoor mekaar. Dit dra klein helder wit skerppuntige
blommetjies ; is bale bestand teen droogte en word veral op sandveld aange-
tref.

Walafrida genicu!ata (Pers-aarbossie).—'n Bossie wat van 1 tot 1+ vt.
hoog word, met klein takkies ; die punte van die takkies is doringrig en
dra pers blomme. Die blare is helder groen, onverdeel, linier, en kom in
trossies voor. Word op rantjiesveld aangetref en word gretig deur vee
gevreet.

Nenax microphylla (Daggabossie of Granaatbossie).—'n Klein digblarige
bossie, waarvan die blaartlies in die vorm van 'n krans voorkom. Die
blomme is geel en onopvallend, dog sy rooi vrug is baie opvallend. Bale
bestand teen droogte en is bale goeie veevoer. Aard d:e beste in brakgrond
maar word ook in vleie aangetref.

403



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Lightfootia albens (Muistepel-karo).—'n Bossie wat van 1 tot 2 vt. hoog
word. Die blare is grys-groen en kom in kransvorm voor. Dikwels is
dit agteruit gebuig. Die blom is roomkleurig met 'n blouagtige stamper.
Die vrug sit in 'n doppie en die plant word op koppies en in vleie aangteref.

Pteronia glauca (Boegoe-karo).—'n Grys-groen bossie waarvan die takkies,
namate dit ouer word, geneig is om krom to buig ; geel blomhofies. Blare
is teenoor mekaar en kom in kransvorm voor. 'n Baie goeie voerplant.
In die westelike Oranje-Vrystaat het hierdie bossie byna heeltemal verdwyn,
en vandag word dit alleen aangetref op place wat nie oorbewei is nie. Daar
is 'n paar soorte van hierdie familie wat skynbaar goeie voerplante is. Die
blare van sommige van hierdie soorte het 'n helder groen kleur.

Aster filifolius (Blou-bergdraaibos).--Die bossie het 'n helder groen
kleur, word van a tot 1-1- vt. hoog, met liniere blare en blou-gestreepte
blomme met geel centers. Word gewoonlik aan die hange van koppies
aangetref, en is dikwels die enigste groen plant wat in die vroee lente aan-
getref word. Dis 'n bale smaaklike veevoer, dog in die omtrek van Graham-
stad word hierdie plant as giftig beskou.

Aster muricatus en soorte (Bloublommetjie).—'n Klein bossie met klein
ovaal of naaldvormige blaartjies wat in kransvorm voorkom. Die blom-
knoppie het 'n geel senter en witagtige blou blomblare. Dit het baie takke,
en verskeie soorte is goeie veevoer in die lente. Dit groei in vleie en is nie
bale bestand teen droogte nie.

Helichrysum pentzioides (Varkbos of Kerriebos).—'n Bossie met 'n sterk
reuk en afwisselende grys blare. Die blomknoppies is geel en kom in die
vorm van trossies voor ; is baie bestand teen droogte en aard goed in brak-
grond, dog dit word ook op gewone veld aangetref. 'n Mens kan die bossie
soms vir myle ver ruik.

Helichrysum parviflorum.—'n Bossie met smal grys blaartjies en die
opvallende blomknoppies wat geeikleurig en pluimvormig is. Vee is baie
lief vir die blommetjie.

Daar is 'n aantal verwante soorte met wit of geel blomme wat ook deur
vee gevreet word.

Nestlera conferta (Perde-karo).---'n Helder-groen kussingvormige bossie
met geel blomme. Dit blom in die winter en sy blare is lank en smal en
dikwels gekrul. Dit word wel deur vee gevreet maar is nie een van die beste
bossier nie. 'n Aantal verwante soorte gaan onder die name van volstruis-
karo, gemsbok-karo, ens., wat ook deur vee gevreet word.

Pegolettia polygalaefolia (Geel bergdraaibos).—'n Bossie wat van 1 tot
2 vt. hoog word, met bleekgroen klieragtige afwisselende blare, geel blom-
knoppies sonder strafe. Baie bestand teen droogte, en goeie veevoer ;
dit word meesal teen die hange van koppies aangetref.

Eriocephalus glaber (Kapokbos).—'n Grys-groen bossie van 1 tot 2 vt
hoog en wat op sandveld aangetref word ; naaldvormige blare wat in trossies
voorkom ; blomknoppies klein en onopvallend ; saadjies omhul met watte-
agtige haartjies. Dis baie bestand teen droogte, hoewel dit baie van sy
voedingswaarde in tye van droogte verloor. 'n Aantal verwante soorte,
met viervoudige of waaiervormige blare, word skynbaar ook deur vee ge-
vreet.

Phymaspermum parvifolium (Vaalkaro, swartkaro, wit heuningbossie).—
'n Bossie wat tot 1 vt. hoog word met klein onverdeelde blaartjies en klein
wit blomknoppies met 'n geel senter. Die hele plant vertoon groen of
grys-groen ; is 'n baie goeie voerplant.
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Pentzia incana forma (Goeie karo, skaapbossie).—'n Bossie van 6 tot
18 duim hoog. Dit kom in verskeie vorms voor wat in voorkoms, en smaak-
likheid vir vee, aansienlik verskil. Hulle word onder hierdie plantkundige
benaming ingesluit en sommige van die beterbekende soorte word hieronder
beskryf :—

Een van die beeste soorte is die ,. Grootgansie ", en bossie met klein
lobbige grys-groen blare en met taamlike groot blomknoppies a duim in
deursny.

Die „ Kleingansie " is 'n taamlike klein plantjie met blomknoppies van
4- tots duim in deursny. Die blare is fyner gelob en meer grysagtig as die
van die „ Grootgansie ". Sommige subsoorte ontwikkel ankertakkies
(„ Ankerkaro ").

Die „ varingblad "-soort het donker-groen, lobbige en beter ontwikkelde
blare, wat lyk soos klein varingblare ; lang regop takkies met lang stingels
en blomknoppies soos die van die „ Grootgansie ".

Die „ Kortbeen-karo " het taamlik lang stingels en minder blare oor
die algemeen. Die „ Grootgansie ", „ Kleingansie " en „ Kortbeen-karo "
word almal deur vee gevreet. Hulle kan van die ander onsmaaklike Pentzia-
vorms onderskei word deur die feit dat laasgenoemdes gewoonlik klewerig
en van 'n lewendige groen kleur is, terwyl die goeie soorte byna nie klewerig
is nie en hul kleur meer grys-groen is. Die minderwaardige vorms het soms
ook 'n onaangename reuk.

Pentzia nov. spec. (Vlei-karo).—'n Bossie met helder-groen lobbige en
bale skerppuntige blare ; die blomme lyk soos die van die„ Kleingansie ”.
Dit groei in vleie en is minder smaaklik vir vee as die „ Groot- " of die
„ Kleingansie ".

Pentzia nov. spec. (Pap-karo, bewerasie-karo of meerkat-karo).—Sy blom-
knoppies is soos die van die„ Grootgansie ” maar langer, met silweragtige
blare. Dikwels ontwikkel die takkies (ankers). Dit groei meesal op kalk-
agtige grond. Skape vreet dit ook, dog hulle hou nie soveel daarvan as van
die „ Groot- " of die „ Kleingansie " nie. Dit word beweer dat dit bewerasie-
siekte by perde veroorsaak.

Hertia cluytiaefolia (Skilpadbos).—'n Klein bossie met afwisselende en
onreelmatig gelobte blare ; groei dikwels regop en is gewoonlik groter
as meeste karobossies. Sy blomknoppies is geel. 'n Goeie voerplant maar
nie teen ryp bestand nie.

Osteospermum muricatum.—Die bossie groei ongeveer 1 vt. hoog. Sy
blare is afwisselend met 'n onreelmatige tandformasie aan die kante. Dit
het klein geel blomknoppies en bale harde saad driehoekig in deursnee en
gerib aan twee kante.

Tripteris pachypteris (Rivierdraaibos).—'n Bossie wat tot 4 vt. hoog word
en meesal in vleie aangetref word. Die blare is by die punte getand of
onverdeel. Sy blomme is geel en van 'n madeliefie-tipe. Die vrug is 3-
vleuelig met lang saadjies. Dit is baie smaaklik.

Tripteris leptoloba (Geel draaibos).—'n Bossie wat tot 2 vt. hoog word,
met trosse blare wat bale klieragtig diepgelobt en klewerig is. Die blomme
is hekier geel en van die madeliefie-tipe. Dit blom in die winter en dra
3-vleuelige vrugte. Dit groei in vleie en is baie smaaklik.

Gazania canescens en Gazania oxyioba (Botterblom).—Hulle is klein
kruidagtige plante met groot geel blomme en lyk soos madeliefies. Die
blomblare is dikwels aan die onderkant donkey gestreep. Die blare is lank,
smal en harig, veral aan die onderkant.

(Dr. M. Henrici, Fauresmith-veldreserwe, Afdeling Plantenywerheid.)  
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Bestuur van Weiveld in die Karo.
Daar is maar min gegewens beskikbaar met betrekking tot veldbeheer

in die Karo, en dis eers onlangs dat proewe uitgevoer is om die nodige
informasie te verkry.

In grasveldstreke is dit moontlik om 'n min of meer definitiewe stelsel
van veldbestuur toe te pas, dog wisselbeweiding word bemoeilik onder
Karo- en gemengdeveldtoestande, weens die lae en wisselvallige reenval.
Die noukeurigste uitgewerkte skema deur kampe te spaar, word gewoonlik
omver gegooi weens gebrek aan reen, want die eienaar word dan gedwing
om at sy beskikbare veld te gebruik. Bowedien word 'n definitiewe stelsel
van veldbestuur nog meer bemoelik weens die felt dat die verskillende
soorte karobossies, struike en grasse op verskillende tye van die jaar saad-
skiet, en ook weens die feit dat die tyd van saadskiet of verhaas Of vertraag
word deur vroee of laat reens.

Algemene Beginsels van Veldbestuur.

Die algemene beginsels van veldbestuur in die Karo is as volg :-

(1) Waar moontlik, moet kampe om die beurt gespaar word om die
plantegroei 'n kans te gee om saad te skiet en gevestig te word.

(2) Oorbeweiding moet vermy word, want dit veroorsaak 'n welige
groei van steekgras en bitterkarobos.

Dis moontlik om met skape sonder beeste in die Karo te boer, want
die veld kry selde die kans om te ruig te word.

(P. D. Rose, Lektor in Skape en Wol, Landbouskool, Grootfontein, Middelburg, K.P.)

Veldbrandproewe.
Ten einde die uitwerking van brand op veld te bestudeer, is 'n aan-

yang met proewe in Junie 921 by die Landbouskool, Cedara, gemaak. Die
plantegroei by Cedara is tipies van die van 'n groot gedeelte van die ooste-
like grasveld wat tussen 3,000 en 4,000 voet bo die seespieel le en verteen-
woordig wat gewoonlik die „ suurveld " genoem word.

Die meeste van die behandelings is nou in 'n stadium waar betreklike
stabiliteit verkry is in die reaksie van die veld op die behandeling wat gegee
is, sodat die gevolgtrekkings wat gemaak is deur gegronde gegewens gestaaf
word. Dit moet egter duidelik besef word dat die resultate wat verkry is
slegs betrekking het op die suurveldstreke, coos reeds aangetoon is, en nie
noodwendig van toepassing is nie op ander streke waar ander klimaats- en
grondstoestande miskien tot ander resultate mag lei. Veld moet so min
moontlik gebrand word en dan ook net soveel maal as wat met goeie boer-
dery verenigbaar is.

Die vernaamste resultate wat verkry is, kan as volg opgesom word :-

Waar veld gedurende die rus-tydperk gebrand word, d.w.s. van omtrent

Resultate.	
die middel van Mei tot die begin van September, het dit eerder
'n heilsame as skadelike uitwerking op die samestelling en

gehalte van die weiveld. Dit bevorder die groei van rooigras en maak die
weiveld ook smaakliker. Ten einde gronderosie so ver moontlik te voor-
kom, word aanbeveel dat veld net at om die ander jaar gebrand moet word.
Dis dikwels voldoende om die groei van die beste weiveldgrtssoorte
instand te hou, terwyl 'n goeie plantbedekking dan verkry word om die
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grond-oppervlakte vir die maksimum tydsverloop te beskerm. Dit is beter
om die veld te brand net voordat die vroee lentereens begin.

As die veld gebrand word wanneer die gras goed groei, sal dit daar-
deur ongetwyfeld beskadig word. Die meeste skade word aangerig wanneer
die veld in die middel van die somer gebrand word. Rooigras gaan dood as
dit in Januarie gebrand word en sy plek word ingeneem deur steekgras,
'mtshiki, en dergelike minderwaardige pionier-grassoorte. Ofskoon veld-
brand in November en Maart nie so skadelik vir die weiveld is nie, is dit tog
skadelik genoeg om as onwenslik bestempel te word.

As veld vir 'n langer tydperk as 2 jaar nie, gebrand word nie gaan
dit ook agteruit. Droe ou gras wat nie verrot nie, en nie deur die diere
gevreet word nie, neem die veld al meer en meer in. As 'n mens die gras
van tyd tot tyd afsny, sal dit miskien nie nodig wees om dit so you of te brand
nie, maar dit help maar net vir 'n tydjie. In veld wat net afgesny word.
of net afgesny en bewei word en nie gebrand word nie, kom grassoorte met
smal stekerige blare verreweg die meeste voor.

(Geo. A. Gill, Lektor in Plantkunde, Landbouskool, Cedara, Natal.)

Weidings in die Winterreengebied.
Die winterreengebied ontvang 'n groot deel van sy reen in die winter-

maande—April tot September—en min of geen reen in die somermaande.
'n Uitgestrekte deel van die streek kry slegs 'n geringe reenval. Oor
die algemeen is die gronde vlak, sodat min water in die grond vasgehou kan
word vir die groei van die plante in die somer. Dit ryp min sodat koel-
weerplante in die winter goed groei. Die plantegroei bestaan uit twee
tipes : (1) Koelweer jaarplante, wat in die herfs ontkiem, langsaam groei in
die winter en dan snel ontwikkel in die lente om in die vroee somer saad te
skiet, waarna dit doodgaan ; en (2) plante wat goed bestand is teen
droogte en die droe somertoestande kan verduur. Die verboude plante
val ook hoofsaaklik in hierdie twee groepe.

Soos verwag kan word, is weiding volop in die winter en die lente, en
uiters skaars in die somer en herfs. Dit is twyfelagtig of dit in hierdie
streek ooit sover gebring kan word dat uitgebreide permanente weidings 'n
belangrike rol in die boerdery sal speel. Waar water beskikbaar is vir
besproeiing in die somer, word die water meer ekonomies gebruik vir meer
intensiewe boerderystelsels, soos vrugte, wynbou en lusern.

Afgesien van die droogste dele, waar skaapboerdery die hoofbedryf is,
en die natste of besproeide dele, waar wynbou en vrugteteelt die hoof-
bedryf is, is gemengde boerdery, gewoonlik met graan en skape, die bedryf
wat die meeste beoefen word. Om bestendingheid in so'n boerdery te
verkry, moet behoorlik gebruik gemaak word van die welding wat die
natuur verskaf, en omdat die somer- en herfsweiveld uiters swak is moet
geharde groenvoerplante, soos beeskool, mangels en kafferwaatlemoen
gekweek word ; droogtebestande weiplante, soos lusern, volgens die droog-
landstelsel gesaai word ; kuilvoer gemaak word, en waar dit ook enigsins
ekonomies moontlik is, moet produktiewe weidings onder besproeiing
aangeplant word.

Daar is bale min kans dat permanente weidings in hierdie dele ooit 'n
groot rol sal speel, want groot dele grond sal altyd . onder die ploeg wees.
Tog sal groenvoer- en kuilvoerproduksie, kunsmatige jaar- en meerjarige
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weidings, om die natuurlike winter- en lenteweiding aan te vul, 'n groot rol
speel om veeteelt 'n belangrike faktor te maak in die boerdery van die
winterreenstreek.

A.—Natuurlike Weidings.

Dit is onmoontlik om die natuurlike weidings van die winterreenstreek
as 'n geheel te beskrywe. Dit is egter nodig om aan te dui dat die natuurlike
weiding streng seisoensweidings is, wat vir 'n groot deel van die jaar uiters
swak is, en bowedien wissel sulke weidings baie af.

Om 'n oorsig van die natuurlike weidings te kan gee, is onderverdeling
van die gebied in verskillende kleiner streke noodsaaklik (sien kaart bladsy
407). Hierdie streke verskil onderling soveel in reenval, grondgeaardheid,
plantegroei en in boerderystelsels dat gesamentlike behandeling nie moont-
lik is nie.

Hierdie streek word gekenmerk deur sy sandgronde. Langs die suid-
kus is 'n smal sanderige streek, plaaslik bekend as „ Die Strandveld ". Hier-

streek No. I. 
die deel het 'n taamlike goed-verspreide winterreenval, en
ontvang feitlik altyd ook 'n deel van sy reen in die somer,

sodat daar deur die jaar taamlik weiding in die vorm van gras en ander
plante is. Die grootste gedeelte van hierdie streek het nog nie onder die
ploeg gekom nie, maar enkele plekke het alreeds graanoeste opgelewer.
Sulke plekke is hierdeur bevryd geraak van die grotere bosse, en die weiding
bestaan ook hoofsaaklik uit gras. Dit skyn dus 'n goeie praktyk te wees
om eers te ploeg om van die bosse ontslae te raak. Dit moet egter in ag
geneem word dat waaisand-moeilikhede baie rnaklik kan ontstaan, en so'n
praktyk moet dus baie versigtig aangepak word. Hierdie veld behoort vir
permanente weiding te dien.

Langs die weskus is 'n groot oppervlakte sandgrond, bekend as „Die
Sandveld ". Hier is die reenval algemeen minder as in die Strandveld, en
dit verminder ook bale snel van suid na noord. Weg van die kus is graan-
bou en skaapteelt die vernaamste bedrywe. Die geringe reenval, waai-
sandmoeilikhede, en die onvrugbaarheid van die grond wys weer dat die
grond meer geskik is vir die weidingsdoeleindes as vir die ploeg. Langs
die kus self word weiding algemeen aangetref en daar is betreklik min grond
onder bewerking. Die gronde is meesal soet en ten dele selfs brak. Die
plantegroei bestaan uit struike, riet, sappige plante van die Mesembrianthe-
mum en Ch2nopodium-tipes en dan ook van eenjarige winterplante, sons
gousblom (Cryptostemma spp.), muskus (turksnaels, Erodium spp.), stekel-
klawer (klitsklawer, Medicago hispida), ens., wat veral laat in die winter
en in die lente snel groei. Enkele grassoorte kom ook voor. In sommige
dele is die grond ook suur en daar word heide-tipes, protea-soorte suurgras,
en besemgoed aangetref.

Dwarsdeur hierdie streke is daar 'n gebrek aan fosfaat in die weiding
en die skape is gevolglik swak in gebeente. Die boerdery is natuurlik van
ekstensiewe aard.

Hierdie deel verteenwoordig die graan-, vrugte-, wynboustreek.
Vrugteteelt en wynbou is beperk tot die beste gronde van die hoe reenval

streek No.2. 
dele (Paarl, Stellenbosch, Tulbagh en dele van Caledon en
Ceres). In die vrugte- en wyndele is die boerdery intensief,

die grond is duur, en alleen die swakste gronde is beskikbaar vir graanbou en
natuurlike welding. Dit is gewoonlik net die berggrond en bale armoedige
laagliggende grond wat vir weidingsdoeleindes beskikbaar is. Die berggrdnd
is meesal van Tafelbergsandsteen afkomstig, is baie vol klippe en armoedig
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en suur, en die plantegroei bestaan grotendeels uit plante soos protea-soorte,
besemgoed, heide, wat nutteloos is vir beweiding. Veldbrand word aan-
houdend en tot vervelens toegepas. Na die eerste reens verskaf die gebrande
veld wel wat weiding, maar so min dat dit buite rekening gelaat kan word.
Tegelykertyd word die grond so ontbloot van plantegroei dat die berge,
wat die natuurlike wateropvang-gebied van die omgewing is, droer en droer
word. Baie strome, wat vroeer dwarsdeur die jaar gevloei het, droog nou
vroeg in die somer reeds op. Hierdie gronde moet beskerm word teen
brand sodat dit kan dien as reserwes vir waterbeskerming. Op sy beste is
sulke bergveld 'n paar sjiellings per morg werd as weiveld. Die natuurlike
weidings op die laagliggende grond is meesal toe onder waardelose struike.
Die bodem is suur en toon 'n groot gebrek aan humus. Sulke grond kan
egter onder die ploeg kom en verbeter word, maar dis onwaarskynlik of
dit ooit as natuurlike weiding sal kan dien.

In die hoof graandistrikte (Malmesbury, Piketberg, Caledon, Bredasdorp
en Swellendam) is die reenval kleiner en is graanbou verreweg die ver-
naamste bedryf. Skaapboerdery is 'n belangrike bybedryf. Weens die hoe
pryse van koring en die laer pryse vir wol, lammers, en suiwelprodukte is
daar nou die neiging om selfs op swakgronde ook koring te saai sodat daar
feitlik geen permanente weiveld is nie. Byna al die grond wat geploeg kan
word, is onder verbouing, en die weiveld bestaan dus uit braakland, stoppel-
land en ouland, en hierop moet die skape 'n bestaan vind. Dikwels lei
so'n stelsel tot verwaarlosing van die skape ; in dele van die jaar (lente)
is hulle vet, in andere maak hulle 'n karige bestaan (laatsomer en herfs).
Die grootte van die troppe is dikwels beperk. Meesal word die wisselbou-
stelsel (koring-braak) gevolg, sodat di weiding uit stoppel- of braakland
bestaan. In Caledon, Bredasdorp en Swellendam word sommige lande vir
'n aantal jare as ouland gelaat, terwyl die graan op andere lande gekweek
word. Gewoonlik neem renosterbos you sulke lande in en die diere het
dan 'n baie swak weiding. Die renosterbos word gewoonlik gebrand.
Onoordeelkundige brand van renosterbos is baie skadelik, daar dit meer
kwaad doen as goed. Vooruitstrewende boere beweer dat as renosterbos,
in die hers kort na 'n reen as die grond en die bosse nat is en in die mid-
dag as 'n koel suide wind waai, gebrand word, dan sal die ander plantegroei
baie min beskadig word, terwyl dit renosterbos in bedwang hou. Gewoon-
lik ook word die veld kol-kol gebrand en nooit lande aanmekaar nie. Die
nut van die brand is egter alleen tydelik, want die brand help skynbaar om
renosterbossaad te laat ontkiem. Dit is 'n bekende feit dat hoe meer
dikwels renosterbosveld gebrand word, hoe meer neem dit toe. Uit-
roeiing deur uitkap, of inploeg van die bosse, is blykbaar die beste middel
om hierdie plaag te bestry.

Die weiding op braakland, ouland en stoppelland kan as natuurlike
weiding beskou word. Op die stoppellande vreet die diere are wat agter-
gebly het en ook die onkruide wat in die graan opgekom het. Kweek
(Cynodon dactyl on) en koperdraad (Polygonum aviculare) kom dikwels voor en
word graag deur diere gevreet, maar baie ander plante wat 'n weidings-
waarde het, word ook aangetref. Die stoppelland word die volgende herfs
soms weer geploeg vir 'n tweede graanoes of dit word in Julie—September
gebraak, of dit word ouland gelaat. Die opslag op die ongeploegde grond
verskaf heelwat weiding in die winter en lente en selfs in die somer. Plante
soos wildehawer (Avena spp.) kanariegras (Phalaris canariensis), bewertjies
(Briza media), kloklaesgras (Briza maxima), wildegars (Hordeum murinum),
predikantluis (Bromus maximus), Bromus inermis, drabok (Lolium temulentum),
gousblom (Cryptostemma spp.), muskus (turksnaels, Erodium moschatum),
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kweek (Cynodon dactylon), koperdraad (Polygonum aviculare), wilde-ertjies of
wilde wieke (Vicia spp.), stekelklawer (klitsklawer, Medicago hispida) en
nog bale ander kom in mindere of meerdere mate voor en word alma! deur
diere gevreet. Ook is daar sulke waardelose onkruide soos jobskraaltjies
(Silene spp.), misbreedie (Amaranthus sop.), stinkkruid (Matricaria globifera),
duwweltjies (Emex australis), om net 'n paar te noem. Meerjarige plante
soos renosterbos (Elytropappus rhinocerotis), kouterbos, ens., maak gou hul
verskyning. Meesal egter kom die grond weer onder die ploeg voordat
hulle sterk kan posvat. Laat in die somer en in die najaar verskaf die oulande
so goed as geen welding nie. Die eenjarige plante is dan dood en bale min
meerjarige plante gee dan welding van enige waarde. Gebraakte grond
nem egter heelwat water op in die nawinter, en enkele onkruide, veral
kweek, groei dan selfs in die droe somer sodat daar wel 'n weinig welding op
die braaklande is. Op sy beste is al hierdie weidirigs van swak gehalte en
skape kan nie kondisie hou in die laatsomer en herfs nie.

In die winter en lente is welding bale volop op stoppellande, oulande
en selfs braaklande, maar met die aanvang van die somer word welding
gou skaars. Die teel van kruislammers pas goed in hierdie streek. Die
ooie lam in Mei en Junie en het bale welding gedurende die winter en lente.
Die lammers word dan in Oktober–November verkoop, en net die ooie
word deur die somer aangehou wanneer die weiding skaars is. (Sien artikel
oor vetlammers, in Afdeling 2.)

Die los ghrop en bemisting van oulande net voor die winter—en soms
ook die saai van hawer of weikool—help bale om die waarde en hoeveel-
heid van hierdie tipe welding te verbeter.

Hierdie streek kan beskrywe word as die nie-sanderige deel van die
kusstreek. Die reenval is hier goed in die winter sowel as in die somer.

George en Knysna het in die somer byna soveel reen as in
tree k N o. 3. 

die winter. Die gronde van hierdie twee distrikte is suur en
dra 'n tipiese suurveld-plantegroei. Die res van die streek is of effens suur
Of soetveld. Die hele streek toon fosfaatgebrek.

Die oostelike deel van Swellendam en tot by Mosselbaai toon eersteklas
weidingsmoontlikhede. Dit word beweer dat hierdie streek voor die
verskyning van die renosterbos 'n grasstreek was. Die uitroei van waarde-
lose bosse, en veral renosterbos, gee aan waardevolle grasse kans om te groei,
en met goeie veldbeheer behoort daar groot moontlikhede vir welding in
hierdie streek te wees. Nog geen wetenskaplike ondersoekwerk is uit-
gevoer nie. Die huidige neiging is om meer en meer die veld om te ploeg
en om in te gaan vir graanproduksie, maar uiteindelik sal die streek sy hell
soek in 'n gemengde boerdery van graanbou en veeteelt.

Rofweg sluit hierdie streek in die distrikte Ladismith, Montagu, Robert-
son en 'n deel van Worcester. Intensiewe boerdery met wingerd, vrugte,

Stree k N o. 4. 
graan, lusern, ens., onder besproeiing is die vernaamste
bedrywe. Die reenval is te gering vir drooglandbou. Die

berghange en onbesproeide grond is bedek met 'n plantegroei wat baie min
waarde het van 'n weidingstandpunt. Bokke is feitlik die enigste huisdiere
wat op hierdie veld 'n beslaan kan maak. Die weidings in hierdie streek is
feitlik alma) aangeplante welding onder besproeiing.

Hierdie groot streek beslaan die droe deel van die winterreengepied.
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Die reenval is baie laag. Gewasse word gekweek Of onder besproeiing Of in

Streek No. 5.
saaidamme. Vir die orige word die hele streek as skaap-
weiding gebruik. Die plantegroei is tipies van die karostreek.

Die weidingswaarde, weidingsprobleme, ens., is die van die Karo.

Vleie.

Dit dien ook vermeld te word dat vleie oral in die winterreenstreek
voorkom wat gedurende die reenseisoen deels of geheel onder water staan.
Vroeg in die somer as die vleie afdroog is hulle uiters waardevol vir weiding.
Veral Lolium spp. en Medicago hispida kom voor en gee uitstekende weiding
soms tot laat in die somer. Ruigte (Pennisetum macruorum) is dikwels 'n
lastige onkruid in sulke vleie wat soms geheelenal daardeur ingeneem word.
Uitkap van die ruigte en dreinering van die vleie help om hierdie plant, wat
waardeloos is vir weiding, in bedwang te hou. Op Elsenburg word 'n soort-
gelyke vlei nou vinnig ingeneem deur kikuyugras. Dreinering en die uit-
kap van ruigte en waardlose bosse help om die kikuyu, klawer (Trifolium
repens), stekelklawer (Medicago hispida) en Lolium spp. oorheersend te maak.
Waar die vleie brak is, word enkele soorte kweek, Cyperaceae en enkele
waardevolle Chenopodium species aangetref.

B.—Aangeplante Weidings.

Die beperkende faktor by weidings in die winterreenstreek is gebrek
aan water gedurende die somermaande. Daar die meeste weidingsplante,
veral grasse, hoofsaaklik in die somer groei, is dit vanselfsprekend dat hoog-
produserende weidings met hoe voedingswaarde feitlik net onder besproei-
ing tot stand gebring kan word. Die min besproeiingswater wat beskikbaar
is, word byna uitsluitlik gebruik vir die kweek van vrugte, wingerde, groente
en lusern. Besproeide weidings, anders as lusern, word dus bale selde
aangetref.

Dit is dus fogies dat daar gesoek word na droogtebestande plante vir
aangeplante weidings. Baie gras- en peulplantsoorte is getoets in die winter-
reenstreek, maar afgesien van droogland-lusern kan geeneen as besonder
suksesvol beskrywe word nie. Die enkele grasse, soos kikuyu (Pennisetum
c!andestinum), Phalaris bulbosa, Rhodesgras (Chloris gayana) en Napiergras
Pennisetum purpureum), wat nog daarin slaag om die droe somers te oorlewe,
gee slegs in die lente goeie weiding, d.w.s. gedurende die tydperk wanneer
weiding in die vorm van gousblom, muskus, stekelklawer en al die ander
natuurlike eenjarige winterweidingsplante baie volop is. Daar die aantal
diere wat die boer kan aanhou, beperk is tot die aantal wat dwarsdeur die
somer gevoer kan word, is daar gewoonlik in die lente meer weiding as wat
die boer kan gebruik. Dus is die aanplant van weidings, wat net in die
lente voer verskaf, onekonomies. Die voedingswaarde van grasweidings
hang ook of van die jonkheid en die snelle groei daarvan, en daarom is
aangeplante grasweidings, wat nie op klam grond of onder besproeiing is
nie, van min waarde in die winterreenstreek.

Enkele boere wat sulke gunstige toestande het, maak gebruik van kikuyu,
en dikwels word 'n paar pond per morg witklawer (Trifolium repens) in die
kikuyu gesaai. Waar die gras goed groei is die waarde van sulke weidings
natuurlik baie hoog. Proefnemings het bewys dat Napiergras ook taamlike
resultate lewer en op enkele plekke doen Phalaris bulbosa en Rhodesgras
ook goed. Geeneen van hierdie grasse het die waarde van lusern as droe-
landsgewas, want dit verskaf weiding later in die somer wat nie die geval
met hierdie grasse is nie, en gee buitendien uiters waardevolle weiding in die
herfs na die eerste reens geval het. Hierdie weiding kom net met lamtyd
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en gedurende die skaars maande van die jaar voordat die winterweidings
genoeg groei kan maak om bruikbaar te wees.

Dit is van selfsprekend dat afwisselende beweiding en rus van die wei-
veld beoefen moet word. Met alle grasweidings moet die boer sorg dat
die gras deurentyd geil groei, nooit te oud word nie en tog nie so swaar
bewei word dat die stand beskadig word nie. Bemisting met fosfaat rowel
as stikstof moet gereeld toegepas word.

Totnogtoe was lusern altyd beskou as 'n gewas vir besproeibare grond
alleen, maar gedurende die afgelope paar jaar is dit met groot sukses verbou
op droeland by die Elsenburgse proefstasie.

Grondvoorbereiding en Saaimetodes.—Die tipiese bultgronde op Elsenburg
word gebruik, wat maar taamlik arm is. Goeie grond sal natuurlik beter

resultate lewer. In Julie of Augustus word die grond 8 tot
Droeland-	 12 duim diep geploeg. Na die winterreens ophou, word die
lusern in die
Re5nstreek. grond herhaaldelik bewerk om 'n goeie saadbedding voor te

berei en om onkruide te bestry. As die gronde suur is, wat
meesal die geval hier is, moet terselfdertyd ook landboukalk ingeploeg word.
Die braakperiode is noodsaaklik vir onkruidbestryding en die herhaaldelike
bewerking help om die kalk goed met die grond te meng.

Die volgende April word goedgevrotte plaasmis, 10 tot 20 ton per morg,
ingeploeg. Vars mis moet onder geen omstandighede gebruik word nie,
daar dit dikwels onkruidsade bevat wat dan lastig sal wees in die lusern.
Sorg veral om die lusernlande vry te hou van onkruide. Mislukkings en 'n
swak stand van lusern is dikwels te wyte aan die verdrukking van die lusern
deur onkruide. Die bewerkingsmetodes wat aanbeveel word voor lusern
gesaai word, is die skoonmaak van die grond, sodat onkruide nie die lusern
kan laat misluk nie. Om hierdie rede is dit ook nie raadsaam om vuil lande
vir lusern te gebruik nie ; veral kweekgras en ander onkruide, wat in die
winter groei en die lusern dan in die lente verdring, moet bestry word.
Die belangrikheid van braak kan nie oorskat word nie, en die voorskrifte
van hoe die gronde gedurende hierdie tyd behandel moet word, moet
stiptelik uitgevoer word.

Waar die reenval taamlik groot is, kan gars gesaai word vir wei-doeleindes
in April of Mei ; hoe vroeer, hoe beter. Waardevolle weiding word dan
verkry en die grond bly nie renteloos nie. In die droer distrikte trek die
gars egter te veel vog uit die grond, sodat die lusern aan watergebrek ly.
Dit is dus die beste om in so'n geval die grond braak te laat.

In Julie of vroeg in Augustus word 400 tot 500 lb. superfosfaat per morg
toegedien en die grond word 9 tot 10 duim diep geploeg. Verdere be-
werkings met een of meer van die werktuie soon ee, skottel-de, ghroppe,
rollers, word toegepas totdat 'n perfekte saadbedding verkry is. Die grond
en weerstoestande sal bepaal wat presies gedoen moet word. 'n Los, fyn
en vaste saadbedding is wat vereis word om die tere kiemplantjie deur sy
vroee groeistadium te help. Lusern word dan teen 40 lb. per morg met die
hand gesaai. Die saad word baie vlak toegeeg met 'n ou, geslyte eg of,
miskien nog beter, deur dit met 'n ligte tak toe te sleep. In die droer
distrikte is dit die beste om vroeg te saai.

Behandeling van Jong Lusern.—Gedurende die eerste paar maande moet
die lusern net liggies bewei word, en gedurende Februarie en Maart moet
geen beweiding van die lusern toegelaat word nie.

In geval daar gedurende November en Desember goeie reens val, word
die lusern met 'n swaar eg bewerk om die bogrond los te hou._ Net voor
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die eerste reens in die najaar word superfosfaat teen 300 lb. per morg en
Chili-salpeter teen 50 lb. per morg op die lusern toegedien en ingeghrop.
Gebruik 'n ghrop wat voorsien is met tande vir lusernbewerking.

Enige verdere toediening van kalk moet ook op hierdie tydstip geskied.
Gronde wat geneig is om brak te word, moet liewer bemis word met
ammoniumsulfaat i.p.v. die Chili-salpeter. Hierdie bemisting en bewerking
geskied tweemaal per jaar—eers in Maart of April en dan weer in Julie of
Augustus.

Beweiding van die Lusern.—Lusern wat volgens bogemelde voorskrifte
gesaai en behandel is, verskaf uitstekende welding vir beeste, skape en varke
in die maande Mei, Junie en Julie. Dit gee dan waardevolle sappige voer
gedurende 'n tydperk wanneer sulke voer baie skaars is. In die na jaar is
die comer-voergewasse op en die winter-voergewasse nog nie ver genoeg
gevorder om te sny vir groenvoer of te laat bewei nie. Hierdie feit maak
die lusern besonder waardevol. Dit dek die tydperk tussen die somer-
en die wintervoergewasse.

Teen die end van Julie word die beweiding gestaak. Die eerste lente-
groeisel word gelaat vir 'n hooi- of kuilvoeroes, daar ander weiding dan
gewoonlik volop is. 'n Redelike hooioes word verkry. Die tweede
groeisel word gebruik vir somerbeweiding, wat dan duur tot end Januarie,
volgens geaardheid van die seisoen. In geval weiding in die lente nodig is,
kan beweiding in September begin en aanhou tot laat in die comer.

Lengte van Groeiperiode.—Lusern op redelike goeie grond en behandel
coos hier bo beskrywe, sal vir drie tot vyf jaar kan staan. Die opbrings
is nie groot nie, maar in 'n streek waar sappige voer besonder waardevol is
gedurende sekere tye van die jaar, kan sy waarde nie oorskat word nie.

As die stand swak en die lusern deur onkruid verdruk word, moet die
grond geploeg en die land vir 'n aantal jare geplant word met lets anders as
peulplante. Hierdie gewasse moet gekies word met die oog op onkruid-
bestryding en as voorbereiding van die grond vir 'n tweede termyn van
lusernverbouing.

Die insluiting van beboude gewasse is dus baie wenslik, sodat jobs-
kraaltjies (Silene spp.), ramenas (Raphanus raphanistrum), steenboksuring
(Rumex acetosella), ens., vernietig kan word. Werk wat onlangs by die
Stellenbosch–Elsenburgse Landboukollege uitgevoer is, toon aan dat bees-
kool en mangelwortels met sukses vir hierdie doel gebruik kan word. 'n

A
 Kort wisselbou van graan, en ander gewasse sal die grond geskik maak vir

'n tweede tydperk van lusern.

Lusern op droeland is uitgetoets by die Langgewens-proefstasie. Op
taamlike diep spoelgronde het die proef 'n groot sukses geblyk. Hier moet

dus diep grond uitgesoek word. Owerigens word dieselfde
Droeland-	 metodes van verbouing gevolg. Elke bewerking moet egter
lusern in die
Droer Dele. gedoen word met die oog op ekonomiese waterverbruik.

Daar moet geen gewasse op die grond weer onmiddellik voor-
dat die lusern gesaai word nie, en die saaiery moet vroeer geskied as in die
meer vogtige streke, d.w.s. in Junie of Julie, i.p.v. Augustus.

Die bemisting vir die lente moet ook in Julie reeds plaasvind, voordat
die lusern weer begin spruit. In Malmesbury moet dit 'n paar weke vroeer
geskied as op Elsenburg. Pragtige groei vind in die lente en in die najaar
plaas. Die laagliggende gronde word meesal beskou as minder geskik vir
graanverbouing, en hierdie gronde kan heel goed gebruik word vir die
kweek van voergewasse. Lusern behoort hier 'n prominente plek in te
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neem. Die kweek van lusern in die droer dele op die bultgronde moet
meer volledig uitgetoets word voordat enige aanbevelings gemaak kan word.

Die weiding wat die lusern verskaf in Mei, Junie en Julie is van besonder
groot waarde vir lammerooie en melkkoeie in hierdie streek daar dit beskik-
baar is in die moeilikste tyd van die jaar.

Vroeggesaaide wintergraan vir weiding kan ook met groot sukses gebruik
word. Gars en hawer word gewoonlik gebruik, maar koring en rog kan

ook net so goed dien. Dit is egter nodig om daarop te wys
Ander	 dat wisselbeweiding toegepas moet word en dat bobemisting
Aangeplante
Weidings. met stikstof na elke beweiding nie alleen die oeste baie sal

vergroot nie, maar ook die weidings !anger aan die gang sal
hou in die lente. Bemisting vir beweidingsdoeleindes verskil baie van
bemisting vir graanoeste. Bale meer stikstof kan gebruik word. Die
gebruik van wintergraanoeste vir weiding kan baie voordeliger gebruik van
gemaak word as tans die geval is. Saai anderhalf maal so dik as vir 'n graan-
oes.

'n Ander gewas wat ook veel waarde vir beweiding getoon het, is wei-
kool. Hierdie plant kan dieselfde tyd gesaai word as wintergraan of kan in
die lente gesaai word om te dien vir beweiding tot laat in die comer, en dan
weer in die najaar nadat die eerste winterreens gekom het. Dwarf Essex
is die beste snort. Saai teen 10 lb. per morg. Bemis goed met fosfaat en
stikstof en wissel die beweiding of met rusperiodes, sodat dit kan herstel.

Oumansoutbos en kruipsoutbos is van baie groot waarde daar hulle
sappige weiding verskaf selfs in die droe somermaande wanneer daar feitlik
niks anders is nie. Besonderhede oor die verbouing en gebruik hiervan
word elders in hierdie bock beskryf.
(Dr. J. S. Marais en mnr. J. T. R. Sim, Departement van Akkerbou, Stellenbosch—Elsen-

burgse Landboukollege van die Universiteit van Stellenbosch.)

Die Aanplant van Permanente Weiding.
By aanplant van permanente weiding, hetsy deur middel van saad of

worteldraende steggies, moet sekere feite, indien van die werk 'n sukses
gemaak wil word, inaggeneem word. Permanente weiding sal vir 'n aantal
jare goedhou ; derhalwe behoort voile aandag geskenk te word aan die
keuse en bereiding van die grond sowel as aan die keuse van die gras of
grassoorte. 'n Permanente weiding is van so groot ekonomiese waarde dat
die keuse van die grond of die grassoort net soveel, indien nie meer, aandag
behoort te geniet as wat gegee word aan die verbouing van 'n jaargewas
soos mielies of boontjies. Die verkryging van die mees geskikte gras of
grassoorte vir die besondere toestande op die plaas moet die meeste aandag
geniet. Mislukkings in verband met die aanplant van weidings is gewoonlik
toe te skryf aan die keuse van verkeerde grassoorte.

Afgesien van die keuse van die grond en van die regte gras of grassoorte,
is die kwessie van 'n terrein wat gerieflik gelee is vir water en stalle, 'n ander
belangrike punt wat nie uit die oog verloor moet word nie.

Die grond moet deeglik berei word, en dit moet in gedagte gehou
word dat 'n weiding met 'n ongelyke oppervlakte nie ekunomies bewei
en bestuur kan word nie. Voordat die weiding aangeplant word, moet die
oppervlakte van die ,land soveel moontlik gelyk gemaak word. As die
land goed berei en skoon is sal dit maar 'n paar maande neem om 'n weiding
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te vestig wat vir jare sal staan, terwyl, as die land nie goed berei is nie sal
die vestiging van die weiding vertraag word.

Die vraag of by die aanplanting van 'n weiding saad of worteldraende
steggies gebruik moet word, sal gedeeltelik afhang van watter een van die
twee beskikbaar is. Wat betref ons inheemse grassoorte is daar, met uit-
sondering van Rhodes-gras en 'n paar ander soorte, geen saad verkrygbaar
nie. Wat uitheemse grassoorte betref kan saad by die aanplanting daarvan
gebruik word, want die saad van meeste van die wintergrasse is verkrygbaar.
Navorsingswerk word tans op Pretoria uitgevoer ten einde vas te stel of dit
moontlik sal wees om die saad van ons beste inheemse grassoorte te
produseer. Worteldraende steggies van meeste inheemse grasse is van die
weiveldnavorsingstasies van die Afdeling Plantenywerheid op Pretoria
verkrygbaar.

As gevolg van die koste verbonde aan die bereiding van die land en
aanplant van die gras is daar baie mense wat die metode van voortplanting
deur middel van wortels betwyfel, en het verklaar dat hulle alleen bereid
sal wees om met die aanplanting van weiding te begin as dit deur middel
van saad gedoen kan word. Tot verdediging van die steggie-metode van
voortplanting moet daarop gewys word dat daar nog nie gegewens beskikbaar
is nie wat ons in staat sal stel om te bepaal hoeveel van die tallose soorte
of vorms verbasterings is en hoeveel ondersoorte soorteg sal teel. Waar 'n
weiding deur middel van steggie-voortplanting aangeplant word, sal dic
natuurlik van 'n meer suiwere aard wees as wanneer dit deur middel van
saad verkry word, wat nie soorteg teel nie.

Plantmetode.

Die sukses of mislukking van 'n aangeplante welding sal hoofsaaklik
afhang van die metode waarvolgens geplant word, en nie soseer van enige
ander faktor onder beheer. Die mees doeltreffende metode is om die gras
in rye te plant ; dis beter om 'n kafferpik te gebruik om die gate te maak as
'n graaf. Die kop van die kafferpik moet reghoekig met die lyn van die ry
gehou word ; en die werker loop langs die lyn en moet die gate 'n tree
vanmekaar in die ry maak. Op hierdie wyse word die werk vinniger
gedoen as wat antlers die geval sou wees, terwyl die gate op die regte
afstand vanmekaar gemaak word, n1.1 tree. As die werker die gras plant,
loop by weer langs die ry en sit die plant in teen die kant van die gat,
maak die gat weer vol grond en trap die grond met sy volle gewig op sy
regter voet styf vas terwyl die volgende plant ingesit word. Op hierdie
manier sal die gras nie alleen goed vasgeplant word nie, maar die voet
van die planter sal 'n holte by elke plant maak, wat die reenwater kan
opvang. Die gras moenie te diep geplant word nie, en as die plantjie op
die regte manier ingesit word bestaan daar geen gevaar dat dit sal gebeur
nie. Die plant behoort met die regterhand teen die regaf wal van die gat
ingesit word, met die kneukels van die hand bo-op die grond en met slegs

kw. die wortels van die plant in die gat. As hierdie metode gevolg word
behoort die vestiging van 'n weiding 'n sukses te wees en nie te veel
te kos nie.

Wanneer die aanplanting van 'n permanente welding deur middel van
saad geskied, moet gesorg word dat goeie saad gesaai word en dat die saad-
beddings deeglik berei is, aangesien hierdie faktore die belangrikste in die
aanplanting van 'n goeie weiding is. As die saadbedding nie deeglik berei
is voordat die saad gesaai word nie, sal dit onnodige werk in die toekoms
veroorsaak. As die saad met die hand gesaai word sal een ligte egging
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voldoende wees om die saad te bedek. In die geval van klawersoorte sal
dit genoegsaam wees om dit eenmaal lig te rol.

As bogenoemde metodes gevolg word, sal die welding geen verdere
bewerking, nadat die saad gesaai is of die steggies geplant is, vereis nie.
Al werk wat vereis sal word is uitroeiing van die onkruid wat, as die land op
die regte manier beplant is, met die hand sal kan geskied. Die land moenie
bewei word voordat al die gras heeltemal gevestig is nie. Waar onkruid
bale volop is, kan dit beste deur middel van 'n snymasjien in bedwang gehou
word sonder om die weiding te beskadig.

(J. A. Pentz, Tegniese Assistent, Afdeling Plantenywerheid.)

VS.	

Grassoorte vir Weidings in Natal en Oos-Grikwaland.
Hierde dekade kan beskou word as die een waarin gras sy regmatige

plek begin inneem in die boerderystelsels wat in verskillende dele van die
wereld toepassing vind. Soos John Ingle dit in een van sy gedigte uitdruk,
is : „ Gras die vergiffenis en voortdurende seen wat die Natuur die
mensdom skenk ", en gras groei oral. In plaas van die gras wat wil groei,
uit te grawe, word boere aangeraai om dit te bestudeer om te sien of dit
nie in ons boerderystelsels gebruik kan word nie.

As die toestand van ons weivelde bestudeer word, moet die streek
in twee groot afdelings verdeel word, naamlik, suur- en soetveld. Hierdie

'n Nodige
twee streke moet afsonderlik bespreek word, daar die uit-

Verdeling.	 werking van die klimaat opmerklike verskille meegebring
het, met die gevolg dat verskillende soorte plantegroei,

geskik vir die twee tipes veld, in die lewe geroep word. Grassoorte wat
onder normale toestande op suurveld-streke voorkom, is nie geskik vir
soetveldstreke nie, en omgekeerd. Rhodesgras, byvoorbeeld, is 'n soet-
veldgras, en sal gevolglik na alle waarskynlikheid nie met sukses in suurveld-
streke aangeplant en aan die groei gehou kan word nie. Dieselfde kan van
buffelsgras, ook bekend as U'babe, gese word, daar dit 'n soetveldgras is.
Baie Digitaria of vingergrassoorte is ook soetveldgrassoorte, hoewel daar
sommige soorte is wat waarskynlik waardevol sal wees in suurveldstreke
as hulle eers gesorteer en daar aangeplant is. Daarenteen is die droe atmos-
feer van die soetveld nie geskik vir kikuyu en die meer gematigde grassoorte,
coos die roggrassoorte, kropaargras, swenkgrassoorte en paspalum nie, hoewel
laasgenoemde goed genoeg in moerasagtige gedeeltes van die soetveld sal
groei. Die aanplanting van weivelde hang dus daarvan of dat hierdie hoof-
verdeling duidelik voor (De gehou word. As daar nie in hierdie opsig 'n
onderskeid gemaak word nie, sal die onderneming lateraan op mislukking
uitloop.

Die inheemse grassoorte in die suurveldstreke is so gesorteer tote
die wat vandag daar groei, die soorte is wat kan leef onder die suurtoestar _

Die Suur-
wat daar heers, en waar die voorraad plantvoedingstoww

veldstreke. ook nie te groot is nie. Dit lyk asof hulle styf geword het
en is ook nie bale buigsaam nie ; bowendien reageer hulle

ook nie veel op bemistingsbehandeling nie ; hulle het nie veel drakrag
nie en tensy hulle sorgvuldig behandel word, gaan hulle nog verder agteruit
en word feitlik wath-deloos. So 'n sameloop van omstandighede het genood-
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saak dat ondersoekwerk onderneem moes word om te bepaal of dit nie
moontlik sal wees om gras aan te plant en of dit nie 'n groter sukses as die
natuurlike veld sal wees nie. Alreeds kan hierdie vraagstuk, as gevolg van
ondersoekwerk wat gedurende die afgelope paar jaar gedoen is, bevestigend
beantwoord word.

Daar is grassoorte wat tot die definitiewe voordeel van die boer op
suurveld aangeplant kan word. Hierdie aanplanting kan egter net onder
sekere toestande suksesvol wees. Net soos die inheemse grassoorte nou
inpas by hul omgewing, so moet die geplante grassoorte geskik wees vir
hul omgewing. Dit sal onprakties wees om weivelde aan te plant om die
plek van die natuurlike veld in te neem, tensy die weivelde beter sal wees
as die veldgrassoorte wat deur hulle vervang word. Ten einde dit te verkry
moet aandag geskenk word aan die benodigdhede van die grassoorte wat
gebruik moet word. Net soos daar plante is wat net omtrent kan leef op
'n skraal, gruisagtige of ongunstige grondsoort, terwyl ander plante daar
gladnie kan groei nie, so is daar grassoorte wat 'n hoe standaard in hul
omgewing vereis. Hulle vereis 'n voldoende voorraad plantvoedingstowwe,
en kan dit nie van die skraal grond verkry nie. Goeie grondsoorte is nood-
saaklik vir hulle, sodat ons van hulle verwag dat hulle in ons aangeplante
weivelde meer plantvoedingstowwe sal oplewer. Ons moet bereid wees
om in die behoeftes van daardie grassoorte te voorsien. As ons nie bereid
is om dit te doen nie, waarom dan die moeite om die veld om te sit in aange-
plante weidings ? Op grond van 'n noukeurige studie van die samestelling
en uithouvermoe van weivelde, gedoen oor 'n tydperk van baie jare, het
skrywer definitief tot die gevolgtrekking gekom dat die vernaamste rede
waarom weivelde misluk het, agtelosigheid aan die kant van die boer was
om die vrugbaarheid van die grond te hou op die peil vereis deur die aange-
plante gras. Nadruk moet herhaaldelik op hierdie aspek van die saak gele
word, sodat boere nie weer die foute sal mask wat hulle in die verlede gemaak
het nie. Verder, aangesien die boer gewoond is om sy bewerkbare gewasse
te bemis, verkeer by dikwels onder die indruk dat sy weivelde dieselfde
soort kunsmis nodig het. Dit is nie die geval nie. Daar is 'n groot verskil
tussen die benodigdhede van weiveldgrassoorte en die van bewerkbare
gewasse. Kortliks kan gesè word dat terwyl bewerkbare grondsoorte
fosfate nodig het, in weivelde die vernaamste behoefte stikstof is. Dis nog
nie bepaal watter vorm van stikstof die beste is om te gebruik nie, en die
raad wat op die oomblik gegee kan word is dus om die soort te gebruik wat
die goedkoopste per eenheid is.

Met die oog op die voorgaande, nl. dat vrugbaarheid gehandhaaf moet
word en dat die weivelde stikstof vereis, word dit duidelik dat vlak, skraal,
gruisagtige grond, of grond uitgeput deur roofbou, of grond wat al vir baie
jare aan oppervlakte-erosie blootgestel is, nie geskik is vir die aanplant
van weidings as hulle 'n sukses moet wees nie.

Sulke weidings sal winsgewend wees. Hulle sal meer winsgewend wees
as meeste gewasse. Die grootste wins sal van hulle verkry word wanneer
hulle behoorlik aangeplant is op die geskikste grondsoorte wat op die regte
manier bemis en beheer is, en deur die regte klas vee bewei word. Die
ekonomiese toets moet die finale een wees en nie die jaarlikse koste van die
weiveld nie ; dit is maar net 'n gedeelte. Die hele wins is die opbrings
min koste.
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Grassoorte vir die aanplanting van weivelde behoort sekere bepaalde
groei-eienskappe te he.

Groeiken-
Hulle Behoort die Grond goed te Bedek.—Grasse wat langs die

merke. grond rank of van wortelankers groei, is beter as grasse wat
in polle groei. Eersgenoemde maak 'n beter grondbedekking

uit. Hulle groei enige kaal kol toe, is oor die algemeen beter bestand teen
uittrapping, verminder verdamping, en verseker dat al die reen wat val op
die grond gehou word. Rhodes-gras, kikuyu, en baie vingergrasse is rank-
grassoorte, terwyl die swenkgrassoorte, kropaargras en die roggrassoorte
van die polgras-tipe is.

Hulle Behoort Weiding vir 'n Lang Tydperk te Verskaf.—Hierdie eienskap
is klaarblyklik baie belangrik en prakties. Grassoorte wat baie vinnig in
die comer groei, word taamlik moeilik om te beheer. Die snymasjien moet
voortdurend gedurende hierdie tydperk gebruik word. Paspalum dila-
tatum groei vinnig in Januarie en Februarie ; kikuyu groei daarenteen nie
so vinnig nie en is gevolglik makliker om te beheer. Dit het 'n langer groei-
seisoen en daar dit 'n rankgrassoort is, word dit 'n uiters geskikte weidings-
gras.

Die Persentasie Blare in verhouding tot die Totale Groei moet Hoog wees.—
Daar die blaar 'n meer waardevolle voedsel as die stam is, is 'n hoe persentasie
blare en 'n lae persentasie stamme nodig. Hierdie gewenste eienskap word
in die geval van kikuyu gevind ; paspalum is geneig om vinnig blomstingels
te produseer wat maar slegte weiding uitmaak en hulle word ten koste van
die blare geproduseer.

Die verbeterde lyne van die meeste grassoorte, wat verbeter is vanuit
'n weidingsoogpunt, lewer 'n ver groter persentasie blare tot stamme as
die onverbeterde soorte. Gesertifiseerde oorjarige roggras het baie meer
blare en minder stamme as die ltaliaanse roggras ; dieselfde geld van
kropaargras, die swenkgrassoorte ens., sodat die weidingsprobleem in sy
geheel bestudeer behoort te word, en pogings gemaak behoort te word om
ondersoorte te verkry wat die hoogs moontlike hoeveelheid blare sal lewer.
Oplettende boere kan baie in hierdie rigting doen en hul hulp word gevra
om blaarryke ondersoorte van al die grassoorte te kry wat vir weidings-
doeleindes geskik is.

Hoe voedingswaarde `n vereiste.—Dit is ook weer 'n klaarblyklike felt
vir die praktiese boer. As kikuyu- en roggras in hul natuurlike omge-
wing gekweek word, het hulle 'n hoe voedingswaarde. As hulle op
skraal grond gekweek word, waar groei stilstaan, het hulle 'n lae voedings-
waarde. Voedingswaarde is hoofsaaklik afhanklik van die vrugbaarheid
van die grond waar die grasse gekweek word. 'n Hoe mate van grondvrug-
baarheid dra daartoe by om die samestelling van die grasse te verbeter, rowel
as die smaaklikheid en die verteerbaarheid daarvan vir die koeie. Gevolglik
is voedingswaarde gedeeltelik afhanklik van vrugbaarheid, sodat laasgenoemde
punt belangrik is. Dis egter maar net betreklik. Behoort die boer nou te
probeer om die vrugbaarheid van al sy weivelde te verhoog tot die peil
vereis deur gras van hoe kwaliteit, of moet by tevrede wees om dit
geleidelik te doen ? Dis klaarblyklik buite die kwessie om dit meteens
te doen en dis bepaald beter om 'n gras, wat nie van 'n te goeie kwaliteit
is nie, te he wat sterk en vinnig groei as 'n gras van hoer kwaliteit wat maar
swak en skraal groei. Die boer moet die kwaliteit van die grasse in oor-
eenstemming bring met die weiveldgrond.
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Dan moet in 'n bespreking van weivelde die vraagstuk of grassoorte gemeng
moet word en of hulle beter sal wees as hulle alleen gekweek word, altoos

Behoort	
in aanmerking geneem word.

Grasse	 Dit is 'n vraag wat nie maklik beantwoord kan word nie,
gemeng te	 maar 'n oplossing daarvoor sal gevind word as die volgende
Word ? bestudeer word.

As die vrugbaarheid van die grond hoog is, dan sal soorte wat 'n lae
vrugbaarheidsgehalte vereis nie die beste gebruik van die grond maak nie.
As die vrugbaarheidsgehalte van die grond laag is, dan sal soorte wat 'n
hoe mate van vrugbaarheid vereis daar misluk. Grassoorte wat vroeg in
die seisoen begin groei, sal strawwer deur vee bewei word as die wat later
begin groei. Die meer smaaklike soorte sal tot kort op die grond afgevreet
word. Die growwer tipes sal goed groei en saadskiet, en die beter soorte
verdruk. Grassoorte wat diep wortelskiet, sal aan die lewe bly waar soorte
met 'n vlakker wortelstelsel sal doodgaan. Dus is daar bale praktiese nadele
wat die boer sal teenkom wat die verskillende tipes grassoorte op 'n weiveld
wil meng.

Dit word gevolglik aanbeveel dat die boer eerder sy aandag moet gee
aan 'n opvolging van grassoorte vir weidingsdoeleindes as aan 'n mengsel.
In plaas van roggras, kropaargras en lang swenkgras vir winterweiding en
suurveldstreke te meng, moet hulle so gesaai word dat die oorjarige roggras
eerste bewei kan word, dan die kropaargras en ten laaste die lang swenk-
gras. As dit gedoen word, kan die grasse beskou word as gras-oeste
geproduseer vir weidingsdoeleindes gedurende 'n bepaalde tydperk in die
jaar, en dit is ook die vernaamste doel waarvoor hulle gebruik word. As
hulle 'n somer-oes hoof en dan van Mei tot Augustus weiding verskaf, sal
hulle uitstekend aan hul doel beantwoord. Gemeng sal hulle misluk.

Hoewel 'n paar grassoorte hier opgenoem is, is daar 'n hele aantal
ander waaraan aandag geskenk moet word. Van paspalum is daar minstens

Geskikte	
twee ander soorte wat die moeite werd is om gemeld te word,

Grassoorte. naamlik, paspalum virgatum, die lang regop-groeiende soort,
en paspalum notatum, 'n digte laag-groeiende weidingstipe,

geskik vir die warmer streke, daar dit maklik deur ryp aangetas word.
Yorkshire fog, Holcis Ianatus, is 'n gras met baie vorms wat gewoonlik geskik
is vir vleitoestande wat effens suur is, en waar die grond nie te vrugbaar
is nie. Phalaris tuberosa is 'n geharde wintergras wat grond met 'n hoe
vrugbaarheid nodig het wanneer dit 'n groot hoeveelheid uiters waardevolle
voedsel lewer, en dan is daar ook nog napier fodder, rooikweek, verskillende
vingergrassoorte, ens.

Hoewel dit nie die plan is om in hierdie artikel kunsmisstowwe vir gras-
soorte en ook nie die samestelling van al hierdie grassoorte onder verskil-
lende toestande, te behandel nie, moet dit oor die algemeen gese word dat
hoe ouer die gras, hoe laer die voedingswaarde daarvan is. In die suurveld
is daar blykbaar 'n definitiewe uitloging van waardevolle materiaal van die
ou gras en dit tesame met die feit dat die mineraalstowwe in die wortel-
stelsels van die plante teruggetrek word, maak dat so 'n gras 'n lae voedings-
waarde het en maar bale min voedsel verskaf.

Die beheer van weivelde kan nie in 'n boek geleer word nie ; daar is 'n
praktiese beheer oor grasgroei wat alleen uit ervaring geleer kan word. Die
groei kan beheer word (a) deur die mate van beweiding deur beeste, skape
of perde te verander ; (b) deur beweiding met gemengde troppe vee ;
(c) deur die gebruik van 'n snymasjien tesame met beweiding en (d) deur
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bogenoemde behandeling vir grassoorte wat verskillende groeisnelhede
gedurende verskillende tye van die seisoen het, te verander. Die algemene
leidraad moet wees dat die gras nie te na aan die stadium moet kom waarop
dit saadskiet voor die vee dit begin bewei nie, terwyl hulle dit ook nie te
kort moet afvreet nie. As al die afdelings te vinnig begin groei, dan moet
een of meer vir 'n tyd afgekamp word, gesny en weer in die normale wissel-
weidingstelsel teruggebring word. Die grootte van die streke wat bewei
moet word, sal afhang van hoe dig die gras groei en hoe groot die kudde
is. Oor die algemeen moet die oppervlakte van elke afdeling bereken word
as een-tiende in „ acres " van die getal diere in 'n kudde, d.w.s. 'n kudde
van 30 stuks sal afdelings van drie „ acres " morg.) groot nodig he.
Die getal afdelings sal afhang van die vrugbaarheid van die weiding, d.w.s.
groeikragtigheid, temperatuur, reenval, ens., en geen vaste reel kan in
hierdie verband neergele word nie.

Ten slotte moet opgemerk word dat, as die weiding heeltemal afgevreet
word gedurende die herfs, dit laat en stadig in die lente sal begin groei.
As lentegras van meer waarde is as herfsgras dan moet die weivelde gedurende
die herfs gespaar word sodat hulle vroeg in die lente groeikragtig kan wees.
Hoe hoer die vrugbaarheid van die weiveld is, hoe !anger sal die weiding-
seisoen wees, hoe vroeer sal die gras in die lente begin groei, hoe langer sal
dit in die herfs aanhou groei, hoe minder sal die gras aangetas word deur
ryp en hoe hoer sal die produksie wees deur middel van melkkoeie of vleis-
skape. Intensiewe weivelde moet intensief bewei word om die ekonomiese
plan glad te laat werk.

(John Fisher, Prinsipaal, Landbouskool, Cedara, Natal.)

Wisselbeweiding van Aangeplante Grasse.
Die doel van wisselbeweiding is om beeste voortdurend van jong weiding

te voorsien.

In die hoe-reenvalstreke van die Unie het die afkamp van die perma-
nente wieveld in klein kampies geleidelik onder vooruitstrewende boere
populer geword. Die kampe word dan een na die ander intensief bewei
en tyd gegee om weer te herstel.

Grassoorte wat Gebruik Word.

Die grassoorte wat tans meesal in hierdie stelsel gebruik word is :-

Vir somerweiveld.—Paspalum dilatatum, kikuyu, Rhodes-gras en een of
ander soort Digitaria.

Vir winterweiveld.—Oorjarige rog, kropaargras, lang swenkgras, lang
hawergras, rooikweek. Dis alleen onder buitengewone natuurlike toestande
van hoe-reenval, motreens, ens., of waar besproeiing moontlik is, dat winter-
grassoorte bevredigende resultate opgelewer het. Die uitsondering is
Italiaanse roggras, wat 'n jaarplant is. Ons winters is te droog vir die aan-
kweek van uitheemse wintergrassoorte.

Van die somergrassoorte gee paspalum dilatatum op gronde van middel-
matige vrugbaarheid en onder intensiewe beweiding, die beste resultate.
As dit op ryk grond geplant word beantwoord kikuyu besonder goed.
Die grond moet egter buitengewoon ryk wees. Rhodes-gras is een van
ons mees waardevolle inheemse grasse ; dit produseer baie hooi en verskaf
uitstekende weiding, en is baie waardevol in wisselbou met gewasse.
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Ander belowende somergrassoorte vir 'n stelsel van wisselbeweiding
is paspalum notatum, axonopus compressum, paspalum virgatum, digitaria
decombens, napiervoer en limpopogras. Hulle is egter nog nie behoorlik
uitgetoets nie.

Dit sou misleidend wees om vaste reels vir die beoefening van wissel-
beweiding oor so 'n groot en veranderlike streek te probeer neerle, en
belangstellende boere behoort dus vir raad by die Landbouskool of by die
uitbreidingsbeampte van hul streek aan te klop.

IIF Die Jackson-stelsel.

Die volgende stelsel, bekend as die Jackson-stelsel, word vinnig populer
in die suidelike dele van Natal. Die grassoort wat daar gewoonlik geplant
word, is paspalum dilatatum, en dis gevind dat 'n blok van 8 klein kampies
wat agtereenvolgens vir twee dae bewei word en daarna vir 14 dae gespaar
word, die beste resultate oplewer. Die kampe moet van dieselfde grootte
wees, dog die grootte sal noodwendig afhang van plaaslike toestande, die
grassoort wat gebruik word en die getal koeie in die trop.

In die algemeen word elke kamp groot genoeg gemaak om 15 koeie per
halfmorg vir twee dae in elke wisselstelsel te dra.

Waar kikuyu op besonder ryk grond is, wat tweemaal per jaar sware toe-
dienings van kunsmis ontvang, kan die kamp kleiner gemaak word, dog dit
is in so 'n geval moontlik dat die produksiekoste verhoog sal word.

Op die oomblik is daar nog nie beskikbare gegewens nie om aan te
dui wat die drakrag is van grassoorte wat op hierdie wyse intensief bewei
word.

Die getal kampe in so 'n stelsel sal afhang van die tyd wat die gras neem
om tot 'n bevredigende mate te herstel nadat dit afgewei is.

Nadat die kamp bewei is, moet dit gesny en geeg word. Dit is een van
die geheime van sukses.

Geag word dat die beste tydperk om die koeie in elke kamp te hou twee
dae is. As te veel koeie vir 'n langer tydperk in die kamp gehou word, is
daar gevaar dat die gras besmet sal word, met die gevolg dat die koeie nie
genoeg vir maksimum produksie sal vreet nie.

Dis wenslik om 'n paar ekstra kampe te maak en die gras dan
gedurende die beste groeiperiode of te sny vir hooi, sodat die kampe
by die stelsel van wisselbeweiding ingevoeg kan word.

Waar melkkoeie aangehou word, is koelte 'n groot bate. Borne met 'n
diep wortelstesel behoort dus rondom die kamp geplant te word. Borne
met 'n vlak wortelstelsel sal met die gras wedywer om die oppervlakte-vog.

(A. G. S. du Toit, Uitbreidingsbeampte, Pretoria.)

Lusern as Weiding vir Skape.
'n Reeks proewe is by die Grootfonteinse Landbouskool uitgevoer

om vas te stel watter uitwerking die verskillende beweidingstelsels op lusern
het, en in hoeverre lusern 'n geskikte weiding vir skape is.
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Ten opsigte van die beweidingstelsel is bevind dat 'n lusernland totaal
vernietig word as dit vir 'n tydperk van twee jaar voortdurend bewei word.

Verskillende onkruid en grassoorte het hulle gevestig en
Beweiding- na afloop van die twee jaar was die hoeveelheid lusern slegs
stelsels.

9 persent. Op 'n gedeelte van dieselfde land was 'n stelsel
van wisselbeweiding beoefen en, hoewel onkruid en grassoorte ook geleide-
lik die land ingeneem het, is bevind dat die hoeveelheid lusern na twee
jaar 60 persent bedra. Verder is bevind dat die drakrag van die lusern 26
persent hoer was in die geval waar die wisselbeweidingstelsel toegepas is
as waar die land voortdurend bewei is.

Die besondere wisselbeweidingstelsel wat toegepas is, was om die
oppervlakte wat bewei word in drie kampe te verdeel. Met tussenpose
van vyf weke is die diere van een kamp na die ander verwyder, en 'n kamp
is om die beurt vir hooidoeleindes afgesny. Op hierdie wyse is genoeg
hooi gedurende die groeiseisoen versamel sodat dieselfde aantal diere wat
in die somer aangehou word ook in die winter aangehou kan word. Op die
besondere lusernland wat vir twintig jaar gevestig was, is 'n eenvormige
drakrag van 24 skape per morg ten opsigte van die somer en winter vir 'n
tydperk van drie agtereenvolgende jare verkry. Gedurende elkeen van die
laaste twee jaar het die Merino-ooie, wat vir die proef gebruik is, oor
die 100 persent lammers gelewer.

Die lammers het egter nie normaal gegroei nie en hierdie onrusbarende
verskynsel in verband met die proef is op 'n ander lusernland verder onder-

soek. Grootuier-ooie is aan die begin van die groeiseisoen
'n Onrus- op die lusernland gebring. Die land was buitengewoon goed
bende
V arerskyn ofskoon die diere alles in hul ehad het wat betrefsel. en, osoon e ere aes n u guns g 

drinkwater, lekke, behandeling teen moontlike parasitiese
besmetting, ens., wou hulle gladnie beantwoord nie. Die o ie het goed gelam
en vir die eerste paar weke het die lammers uitstekend gegroei. Daarna
het hulle, rowel as hul moeders egter stadigaan kondisie begin verloor en
nie een van die 4-maande-oud lammers was geskik vir verkoop nie, soon
stellig verwag was. Sommige van die ooie het doodgegaan, en aange-
sien die na-doodse ondersoek meestal negatief was, is die mening uitge-
spreek dat voer wat net uit sappige groen lusern bestaan, die diere geleidelik
vergiftig. Daar is gegewens om te bewys dat goeie resultate verkry kan
word as ooie en lammers toegang tot veld of ander weiding het terwyl
hulle op lusernlande loop.

Dis van belang om te meld dat daar gedurende die vyf jaar, wat die diere
op die betrokke lusernlande geloop het, nie een aan opblaas dood is nie.
Die diere is op die weiding gebring in alle groeistadiums en op alle tye van
die dag sonder dat dit enige slegte uitwerking op hulle gehad het.

Ondersoekwerk word voortgesit ten einde vas te stel watter metodes
gevolg moet word om lusern met voordeel as 'n weidingsgewas vir skape
te gebruik.

(G. S. Mare, Hoof Skaap- en W.albeampte, Pretoria.)

Doringlose Turksvy en Ouman-soutbos as Weiding
vir Skape.

Die aanplanting van ouman-soutbos en doringlose turksvy verdien die
aandag van elke veeboer wat van tyd tot tyd voor 'n voerskaarste te
staan kom.
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Proewe op die Grootfonteinse Landbouskool, in verband met die voer
van diere op stal het aangetoon dat volwasse Merinoskape vir twaalf maande
lank in goeie kondisie gehou kan word op turksvye, so veel as hulle wil vreet,
en drie pond ouman-soutbos per dier per dag, en dat die wolopbrings nor-
maal is.

Aangesien dit baie werk veroorsaak om diere op stal te voer deurdat
die turksvye en ouman-soutbos versamel en aangery moet word, is 'n onder-
soek nodig geag ten einde te bepaal in hoeverre hierdie plante bewei kan
word. As hierdie stelsel met sukses toegepas kan word, sal die voer-
koste daardeur aansienlik verminder word.

Die belangrike punte wat in verband met die beweiding van hierdie
twee gewasse ondersoek moes word, was : (a) die reaksie van die diere in

Belangrike 
begin ; (b) of die diere enige voorkeur sal toon ; (c) of die

Punte. diere in goeie kondisie sou bly ; (d) drakrag ; (e) hoe die
plante na agtereenvolgende beweidings herstel.

Geskikte proewe is beraam om die nodige informasie te verskaf. Die
resultate van die werk kan kortliks as volg opgesom word :-

In 'n stelsel van onbeperkte beweiding waar die diere na willekeur kan
loop en soutbos of turksvye, of omgekeerd, kon vreet, is gevind dat hulle
op die eerste dag aan die turksvye begin vreet het en gladnie deur die sout-
bos aangetrek is nie. Dergelike resultate is verkry waar 'n stelsel van wissel-
weiding toegepas is, en op 'n land waarop turksvye en soutbos deurmekaar
geplant is ; asook op 'n land soutbos alleen. Na 10 tot 20 dae het die diere
ook die soutbos begin vreet, en daarna baie daarvan gehou.

Al die verskillende groepe diere het in goeie kondisie gebly. HuIle is
vir tydperke van 10 tot 14 weke op die aanplanting gehou, en die meeste
het in gewig toegeneem. Lammerooie het ook in kondisie bygekom, maar
die lammers self het nie so goed gegroei nie.

Wat drakrag betref, is gevind dat een morg turksvye en soutbos,
bereken volgens 'n voile stand plante 6 voet by 6 voet gespasieer, voldoende

Drakrag. 
weiding vir 17 tot 24 skape oor 'n tydperk van 4 maande sal
verskaf.

Die ondersoek is op vierjaaroud plantasies uitgevoer, maar al die sout-
bosse is op 'n hoogte van 12 tot 15 duim afgesny 'n jaar voor die weiding
begin het. Die soutbosweiding was dus deurgaans een jaar oud. Na twee
agtereenvolgende winterbeweidings was daar geen tekens dat die soutbos
of die turksvy in enige merkbaar mate gely het nie. In albei gevalle het die
plante opmerklik herstel. Watter uitwerking herhaalde jaarlikse beweidings
uiteindelik op die plante sal he, kan op hierdie stadium nog nie met enige
sekerheid gese word nie.

Die turksvyeplant is in soverre voordelig dat, as dit nie elke jaar afgewei
F of geoes word nie, dit aanhou om sappige blaaie te vorm. Die ouer blaaie

bly eetbaar en kan altyd, wanneer nodig, gebruik word. Goed-gevestigde
ouman-soutbos skiet egter baie vinnig op en die hoofstamme word na 'n
jaar houterig en hard, met die gevoig dat die blare en eetbare gedeeltes van
die borne gewoonlik 'n paar voet van die grond af is, en gevolglik verloor die
bos baie van sy nuttigheid as 'n weidingsplant vir skape. Dis dus blykbaar
wenslik om die soutbosplantasies elke jaar gedurende die winter te laat
afwei of, as dit nie vir weiding nodig is nie, die borne op 'n geskikte hoogte
af te sny.
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Met die oog op die feit dat skape, veral in die begin, meer van die sap-
piger turksvyeplant hou, is dit blykbaar wenslik om 'n stelsel toe te pas
waarvolgens turksvye en soutbos in afsonderlike plantasies geplant word, in
plaas van, soos soms die gebruik is, soutbos en turksvye op dieselfde land
in afwisselende rye, of twee rye soutbos en een ry turksvy. As dit gedoen
word, kan die plantasies afsonderlik afgekamp en die beweiding bale meer
bevredigend beheer word.

(G. S. Mare, Hoof Skaap- en Wolbeampte, Pretoria.)

G ewasse wat teen Droogte Bestand is.
Doringlose turksvye (Opuntia spp.) en Oumansoutbos (Atriplex num-

mularia) kan beskou word as die twee uitstaande voersoorte vir die droe
en half-droe streke van ons land. Nie alleen gee hierdie gewasse groot
opbringste onder lae reenval of ligte besproeiing nie, maar proewe het ook
duidelik bewys dat die voedingswaarde van hierdie gewasse, veral waar die
twee saam gebruik word, hoog genoeg is om diere, skape sowel as beeste,
goed te onderhou. Ook is bevind dat dit soms moeilik gaan om selfs in
streke met 'n betreklike hoe somerreenval voorsiening te maak vir voer
gedurende die droe, koue winters, en hier ook kan genoemde gewasse
'n waardevolle rol speel.

Sukses met Aanplanting.

In die verlede het die aanplanting van hierdie gewasse soms op 'n mis-
lukking uitgeloop, veral omdat nie rekening gehou was met twee vername
faktore nie.

In die eerste plek moat onthou word dat alhoewel Oumansoutbos
bestand is teen strawwe ryp, die meeste doringlose turksvysoorte nie meer

as 18 of 20 grade ryp kan weerstaan nie. In koue streke moet
Invloed van	 dus net die soorte geplant word wat die meeste bestand
Koue.

is teen koue, soos Monterey of Chico. Dan nog is dit altyd
raadsaam om nie doringlose turksvye op laag-gegee lande, soos langs riviere,
te plant nie, en waar moontlik moet die gewas geplant word teen die noorde-
like of noordoostelike hellings, waar dit minder koud is.

Ten tweede was die aanplanting van hierdie gewasse soms 'n mislukking
omdat dit nie met sukses gekweek kan word sonder besproeiing in streke

met 'n gemiddelde r.2eival van minder as 12 duim per jaar
Onder	 nie. Onmiddellik is die vraag dan, of die besproeiingswater
Besproeii ng.

nie beter gebruik kan word om lusern te kweek nie ? Om
dit te beantwoord, is daar op die Grootfonteinse Landbouskool al vir die
afgelope vier jaar 'n proef aan die gang wat so beraam is dat Oumansoutbos
1/10de, en doringlose turksvye 1/15de van die water kry wat aan die lusern
per morg, onder dieselfde toestande gegee word. Tien morge soutbos
en 15 morge turksvye onderskeidelik is dus gekweek met die hoeveelheid
water wat een morg lusern gekry het.

Die gemiddelde absolute droe eetbare opbringste wat verkry is van
lusern vir Brie jaar, en van doringlose turksvye en soutbos vir twee jaar,
was as volg :—

Lusern op 1 morg met 60 duim besproeiingswater per jaar, gee 26,659 lb.

Soutbos op 10 morge met 6 duim per jaar, gee 72,663 lb.

Turksvy op 15 morge met 4 duim per jaar, gee 260,261 lb.
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Vir dieselfde hoeveelheid water het soutbos dus 2.725 maal en doringlose
turksvye 9.763 maal meer as lusern gelewer. Die werklike hoeveelhede
verteerbare voedingsmateriaal sal van jaar tot jaar miskien afwissel, maar
tot dusver wys die resultate dat dit ekonomies is om soutbos en turksvye
nat te lei.

Verder is bevind dat per eenheid water die verhouding van totale
verteerbare voedingstowwe vir lusern, soutbos en turksvye soos 1 : 2.095
: 10.500 onderskeidelik is, terwyl die verhouding van verteerbare eiwit-
stowwe soos 1 : 3.113 : 3.345 is.

Dit lyk dus asof Oumansoutbos en doringlose turksvye, onder die
reenvaltoestande, beter as lusern gebruik maak van besproeiingswater.

In die Karo word hierdie gewas geplant deur met 'n ploeg yore te
trek 9 voet van mekaar. Die blaaie word dan in die yore 4 tot 6 voet van

mekaar geplant. Met 'n 9 x 4 voet spasieering, is ongeveer
Doringlose	 2,500 blaaie nodig per morg, en met 9 x 6 voet 1,700 blaaie
Turksvye.

per morg. Waar die gewas vir afwei bedoel is, sal bogemelde
afstande doeltreffend wees, maar as die idee is om meer spaarsaam te wees
met die gewas, sal die blaaie ge-oes moet word om op 'n sentrale plek aan
die diere te voer. Dit sal dan wenslik wees om die rye ver genoeg van
mekaar te maak sodat 'n wa of skotskar maklik tussen die rye deur kan gaan
om die blaaie op te laai. Die rye sal dan 15 voet vanmekaar moet wees met
die plante 4 voet vanmekaar in die rye ; in so'n geval sal ongeveer 1,500
blaaie op 'n morg geplant kan word. In meeste gevalle sal dit wenslik
wees om die hele land eers te ploeg voordat die yore getrek word. Dit is
veral noodsaaklik in grasveldstreke.

Augustus of September is die beste tyd on hierdie gewas te plant.
Blaaie is dan sterk en gereed om te bot. Die jong groei sal dan, wanneer
die eerste ryp die volgende jaar kom, betreklik sterk wees daarteen.

Waar dit nie besonderlik koud word nie is Fusicaulis die beste soort
om te plant, maar soos alreeds gemeld, moet Monterey of Chico in die kouer
streke aangeplant word. Die gewenste eienskappe van 'n goeie soort is
groot opbringste, bestandheid teen droogte en ryp, regop groeiwyse, srnaak-
likheid, en moet min vrugte dra.

Waar hierdie gewas goeie behandeling kry, kan opbringste van 60
tot 100 ton blaaie per morg verwag word. Proewe op die Grootfonteinse
Landbouskool het bewys dat die jaarlikse groei feitlik dieselfde bly waar die
gewas elke 2 jaar of 3 jaar ge-oes word.

Alhoewel die aanplanting van Oumansoutbos heelwat ingewikkeld is,
behoort dit suksesvol te wees waar noukeurig te werk gegaan

Ouman-	 word.
soutbos.

Omrede die swak ontkieming van die saad, is dit nodig om
die saad eers in saadbeddings te saai. Een pond saad kan op 'n bedding
van 20 by 20 voet gesaai word in Augustus. Berei die grond deeglik voor
sodat die grond goed fyn is. Saai dan die saad en hark dit liggies in.
Hou die bedding klam—nie baie nat nie—en beskerm die jong plantjies
teen warm winde, ens., deur die bedding te bedek met riete, takke of bosse
totdat die plantjies goed sterk is. Na ses maande, d.w.s. die volgende
Maart, behoort die plantjies groot genoeg te wees om uit te plant op
die lande.

In die Karo kan net vore getrek word, maar in grasveldstreke is dit ook
raadsaam, soos in die geval van turksvye, om die hele land eers te ploeg.
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Trek die yore 6 voet van mekaar en plant die plantjies 6 voet van mekaar
in die rye. Daar sal dus ongeveer 2,500 plantjies per morg wees, en siende
dat 'n pond saad 10,000 tot 15,000 plantjies behoort te gee, sal met een
pond saad, wat ongeveer 9d. kos, 4 tot 6 morge beplant kan word.

Met die verplanting moet sorgvuldig te werk gegaan word. Plantjies
12 tot 15 duim hoog is die beste om te verplant. Sodra die plantjies uit die
saadbedding gehaal word, moet hulle getop word tot 'n hoogte van 6 tot
8 duim. Draai klam sakke om die plantjies en vervoer na die land waar dit
dadelik uitgeplant moet word. Druk die grond deeglik vas om die wortels,
en as 'n stroom water net daarna in die yore afgelei word, sal dit tot 'n groot
mate sukses verseker.

Soms word sukses behaal deur die saad direk op die land te saai. Waar
die saad gekoop moet word, word hierdie metode nog nie definitief aangeraai
nie, maar waar 'n boer sy eie saad kan oes, kan dit probeer word, selfs dan
sal dit die beste plan wees om die saad in yore te saai. As dit in plekke te
dik opkom, kan die plantjies uitgedun en gebruik word om op kaal kolle te
plant.

Die saad ontkiem makliker as dit eers vir 24 of 36 uur geweek is. Dit
kan selfs gedoen word waar die saad in saadbedings gesaai word.

Oumansoutbos doen goed op diep gronde langs riviere en ook op brak
kolle.

Vir die eerste twee jaar of so moet die gewas nie bewei word nie, maar
as na 2 jaar gevind word dat die plante die neiging toon om dun, regop borne
te vorm in plaas van uit te stoel en bosse te maak, moet die plante afgebreek
word of deur skape bewei word tot 'n hoogte van 9 tot 12 duim.

Doringlose turksvye en Oumansoutbos word meesal saam gebruik,
maar omrede hul verskil in grond- en klimaatsvereistes, sal dit sums wenslik

wees om die kampe van mekaar te he. Om die welding of
'n Gemengde voeding van diere te vergernaklik, moet die gewasse egter
We-iding.

so na moontlik by mekaar geplant word. Dit is noodsaaklik
datyie gewasse goed omhein word.

Ander Gewasse.

Twee gewasse wat Kier ook vermeld kan word, is garingboom (Agave
mexicana) en kruip-soutbos (Atriplex semibaccata). Die garingboom is 'n
nuttige droogte-voersoort en terselfdertyd kan dit aangeplant word om
grondverspoeling te bestry. Die kruipsoutbos sprei maklik oor die veld
en kan selfs 'n onkruid word in lusern-lande.

(J. G. Marais, Lektor in Akkerbou, Grootfonteinse Landbouskool, Middeiburg, Kaap.)

Voer Gedurende die Winter.
Koue, droe winters en periodieke droogtes—wat in die Unie altyd

bekend was, dog in die dae van groot place nooit so straf as nou gevoel is nie
—verplig die boer van vandag om voorsiening te maak vir die voer van sy
vee gedurende tye wanneer die natuurlike weiveld ontoereikend is.

Gebrek aan behoorlike voer laat die diere verswak, en maak hulle meer
vatbaar vir alle soorte siektes. Foutiewe voeding is dus die vernaamste
oorsaak van die ver;ies van duisende stuks vee elke jaar.
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Behalwe in die geval van buitengewone droogtes, is dit gedurende die
laaste gedeelte van die winter wat die veeboer die grootste behoefte aan
gras ondervind.

Daar is reeds gewys op die gevaar van oorbeweiding en die noodsaak-
likheid van beter veldbestuur, veldverbetering en die opdeel van die
weiveld in kampe en kampies, ens. Behalwe hierdie maatreals kan daar op
drie maniere voorsiening gemaak word vir wintervoer :-

(1) Waar klimaatstoestande dit toelaat, kan wintergewasse gekweek
word, soos rog, stoelrog, koring, hawer, gars, wieke, permanente wei-
velde van wintergrassoorte soos kropaar, Italiaanse roggras en Phalaris
bulbosa ; of van somergrassoorte soos Rhodesgras en die vingergrasse wat
hul voedingswaarde in die winter behou.

(2) Hooi, kuilvoer of ander somerprodukte kan opgeberg word vir
wintergebruik.

(3) In droe streke, moet droogtebestande voergewasse soos soutbos en
doringlose turksvye geplant word.

Met die doel om hierdie advies aan elke afsonderlike veeboer in die
Unie te gee, word die toepassing daarvan in die vier tipiese streke binne die
streek wat deur die Landbouskooi op Grootfontein bedien word, hieronder
in besonderhede gegee.

Voerbewaring vir die Winter.

Die streak wat bedien word deur die Landbouskool, Grootfontein,
strek van Kenhardt in die noorde tot Komgha in die suide, en daarin word al
die verskillende klimaatstoestande aangetref van die droe noordweste tot
die vogtige suidoostelike kusstreek. Afgesien hiervan, is sommige van die
streke subtropies, terwyl ander weer hoogliggend is met matige tempera-
ture. Bewaring van voer, veral vir wintergebruik, sal dus verskil volgens
die klimaatstoestande van die streke.

In feitlik elke distrik in die Grootfontein-streek en in die Unie as 'n
geheel is daar gedurende sekere tye van die jaar 'n gebrek aan weiveld ;
dis veral die geval in die winter en gedurende tye van droogte. Gedeeltes
van die distrikte Bathurst en Peddie is 'n uitsondering, daar hulle volop
voer in die winter het ; in hierdie distrikte kom langdurige droogtes selde
voor.

Vir die doeleindes van hierdie artikel, kan die Grootfontein-streek as
voig opgedeel word in groepe, wat min of meer dieselfde vraagstukke in
verband met voerbewaring het.

Hierdie streek sluit die distrikte Fraserburg, Carnarvon, Prieska en
Kenhardt in, en het 'n jaarlikse reanval van minder as vyf tot ongeveer tien

(I) Die Droe 
duim, nagenoeg 65 persent hiervan val gedurende die somer.

N oordweste. Gedurende ongeveer 150 dae ryp dit nie in die streek nie.
Derhalwe kan gewasse in hierdie streek slegs onder besproeiing

verbou word ; en water vir die doel word hoofsaaklik verkry van die vloed-
waters van donderstorms wat af-en-toe voorkom. Selfs onder besproeiing
gebeur dit dus soms dat die gesaaide met 'n enkele besproeiing grootgemaak
moet word, en om hierdie rede word sogenaamde saaidamme gebruik.

Aangesien daar feitlik 'n aanhoudende droogte heers, met af-en-toe een
gunstige seisoen in vyf of ses jaar, is dit buite die kwessie om die redding
van hierdie streke in die opberging van voer gedurende die gunstige sei-
soene te soek. Ongetwyfeld sal dit in 'n sekere mate help, dog aangesien
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die plase in die streek bale uitgebreid is, sal net die vervoer van voer na die
vee 'n baie groot onderneming wees.

Ongetwyfeld sal droogtebestande voergewasse in hierdie streke die
meeste werd wees. Sulke plante soos doringlose turksvye, garingbome, en
die verskillende soorte soutbos is bestand teen langdurige droogtes. Die
soutbos is ook bestand teen brak, wat in so'n groot mate aanwesig is in die
gronde van die droe Noordweste. Aangesien hierdie plante maklik gekweek
kan word sonder besproeiing (in die geval van garingbome en doringlose
turksvye), behoort dit moontlik te wees om plantasies aan te plant van 'n
morg of twee wat so versprei is oor die plaas dat die vee dit maklik kan
bereik sonder dat dit nodig is om die diere lang afstande aan te jaag om daar te
kom. Sulke plantasies moet naby boorgate geplant word, sodat dit moontlik
is om hulle af-en-toe nat te lei en sodoende die groei te bevorder. Hierdie
plantasies moet toegekamp word anders sal die long plantjies deur die vee
vernietig word. Die beste metode om sulke gewasse te gebruik, is om die
blaaie af te sny en aan die vee te voer, dog die goedkoopste manier is om die
diere vir 'n paar uur per dag by die plantasies te bring. Mits die diere net
vir 'n klein rukkie op soutbos wei, sal hulle dit nie vernietig as die plante
eers 'n paar jaar oud is nie. As voer is die garingboom en doringlose turks-
vye weens hul lae proteIengehalte nie voldoende om diere te onderhou nie,
dog as dit aangevul word met soutbos, wat 'n hoe proteiengehalte het,
behoort hierdie voersoorte voldoende te wees om die diere vir bale
maande aan die lewe te hou.

Uit proewe het geblyk dat diere (skape) vir meer as 'n jaar sonder water
gehou kan word as hulle doringlose turksvye in voldoende hoeveelhede kry.
'n Skaap wat turksvyblare vreet en ook nog 'n bietjie veldweiding en/of
soutbos kry, sal waarskynlik 15 lb. blaaie in die winter en ander droe tye
gebruik. Dit wil se dat 'n morg doringlose turksvye wat jaarliks ongeveer
60 ton blaaie sal produseer nadat die plantasie 4 jaar oud is, genoeg sappige
voer sal oplewer vir 60 skape vir 3 tot 4 maande. Werklike beweiding
van 'n mengsel van doringlose turksvye en ouman-soutbos het op Groot-
fontein 'n drakrag gegee van 32 skape per morg vir 3 maande.

Met voldoende plantasies van droogtebestande voergewasse goed ver-
sprei oor die plaas behoort dit moontlik te wees om selfs in die droe Noord-
weste die moeilikheid in verband met wintervoer op te los, en ook om die
uitwerking van droogte met sukses te bestry. In hierdie streek is die
beskadiging van doringlose turksvye deur ryp ook 'n ernstige faktor, en dis
raadsaam om soorte soos Monterey of Chico te plant, wat bestand is teen
ryp. Waar moontlik moet die plantasies geplant word op hoogliggende
grond wat 'n noordelike of noordoostelike helling het.

In die geval waar boere permanente water het, kan daar ongetwyfeld
lusernhooi weggebere word vir gebruik in die winter en gedurende tye van
droogte. Tien ons lusernhooi per skaap per dag, aangevul met doringlose
turksvye, sal 'n rantsoen uitmaak wat goed genoeg is om kleinvee in goeie
kondisie te hou sonder enige bykomende voer of welding. Ongeveer tien
keer hierdie hoeveelheid sal nodig wees vir grootvee.

In hierdie streek is ingesluit al die distrikte wat aan die westekant
begrens word deur die distrikte genoem onder (1), aan die noordekant deur

die Oranjerivier, aan die suidekant deur die distrikte George,
(2) Die Half- Knysna, Humansdorp en Alexandria, en aan die oostekant
droe Karo-
streek.	 deur Aliwal-Noord, Wodehouse, Queenstown, Bedford en

Albany. Die gemiddelde jaarlikse reenval, waarvan 60 tot 80
persent in die somer val, wissel af van 10 tot ongeveer 15 duim. Daar is
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baie besproeiingskemas, onlangs voltooi, soos Lake Mentz, Lake Arthur, die
Kamanasse-, Van Ryneveldpas- en Grass Ridge-dam. Daar is ook bale klein
private skemas. 'n Groot oppervlakte word besproei deur middel van
vloedwater, terwyl duisende morge met boorgat- of fonteinwater besproei
word.

Hierdie streek het waarskynlik meer grond onder besproeing as die
res van die Unie, met die gevolg dat daar groot hoeveelhede wintervoer
geproduseer kan word. Daar is natuurlik baie place wat min of geen water
vir besproeiing het nie, en die vraagstuk in verband met wintervoer kan
miskien net opgelos word deur die gebruik van droogtebestande voergewasse
sops beskryf onder (1), behalwe dat die reenval gewoonlik voldoende is
vir hierdie gewasse.

Verwag sou word dat in 'n streek waar besproeiingswerk sover ont-
wikkel het, betreklik min verliese as gevolg van droogte gely sal word, en
tog is daar baie vee dood, wat in 'n groot mate te wyte is aan gebrek aan
deursig by die boere in die verlede, wat nie genoeg gebruik gemaak het van
die goeie seisoene om 'n voldoende voorraad voer vir tye van skaarste, veral
die winter, in te samel nie.

Al die grond onder besproeiing word nie net vir voergewasse gebruik
nie, want daar word,'n aansienlike groot hoeveelheid vrugte geproduseer,
en die oppervlakte onder vrugtebome, veral sitrusbome, brei vinnig uit ;
nogtans kan genoeg voer geproduseer word om veeverliese aansienlik te
verminder. Op die besproeiingsnedersettings kan meer voer geproduseer
word as wat plaaslik verbruik kan word, en oorseese marke word nou gesoek;
nogtans sou hierdie voer miskien met voordeel gekoop kan word deur
veeboere, ten einde die voer wat op die plaas geproduseer word aan te vul,
en dit kan opgeberg word vir tye van droogte en vir die winter.

Daar bestaan 'n neiging om koring net vir graanproduksie te verbou.
Dit is 'n praktyk waarvan die ekonomiese waarde twyfelagtig is wanneer
in aanmerking geneem word dat dit moontlik is om ander gewasse vir voer
te verbou en veeverliese as gevolg daarvan te verminder, of die koring of
ander wintergraan kan as welding gebruik word en nadat dit stelselmatig
een of twee keer afgewei is, sal hierdie gewasse miskien nog voldoende
herstel om 'n graanoes te produseer.

Die gewasse wat die beste aard in die streek en vir voer verbou kan
word, is lusern, mielies vir kuilvoer, wintergraan vir welding, soedangras
vir hooi en wortelgewasse, met droogtebestande gewasse vir droe lande.
Die belangrikste gewas, en die een wat die meeste verbou word, is lusern,
wat besonder geskik is vir opberging in die vorm van hooi of beesstroop-
kuilvoer, en vir lang tye goed gehou kan word. Dis een van die beste soorte
voer, en lewer onder besproeiing hoer opbringste as enige ander gewas.
Hoewel dit gedurende langdurige droogtes feitlik geen opbrings sal lewer
nie, sal dit tog nie so maklik doodgaan nie. Afgesien hiervan sal lusern as
dit eers eenmaal aan die groei is in die sogenaamde vleie in die Karo, waar
die watertafel 8 tot 12 voet onder die grondoppervlakte is, selfs gedurende
droogte en sonder besproeiing twee of meer snysels lewer. Lusern is een
van die beste voersoorte om 'n rantsoen van doringlose turksvye of garing-
bome aan te vul.

Oor die algemeen kan lusern dus beskou word as die belangrikste gewas
in enige boerderystelsel in die Karostreek, en veral waar voorsiening vir
wintervoer gemaak moet word.



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

As die hoeveelheid lusernhooi nodig vir 'n dier en die opbrings per
morg in aanmerking geneem word, kan gese word dat 'n groot aantal Karo-
boere in staat is om genoeg hooi vir die wintermaande op te berg. 'n Skaap
sal ongeveer 2 lb., en 'n bees van 10 tot 12 lb. per dag nodig he, en as die
veld nie te sleg is nie, of ander soorte voer soos turksvye is beskikbaar, sal
dit miskien nie eens helfte die hoeveelheid wees nie. Een morg wat 8 ton
produseer sal genoeg lusern verskaf vir 200 skape vir 40 dae, of 10 beeste vir
dieselfde periode. Vyf morge sal dus genoeg hooi opbring vir 1,000 skape vir
80 dae of feitlik vir die hele winter. Dit word natuurlik veronderstel dat
die diere ook nog 'n bietjie veldweiding en miskien doringlose turksvye of
garingboomblaaie kry. (Vir verdere besonderhede sien die artikel oor
lusern in Afdeling 6.)

Nog 'n gewas wat goed aard in hierdie streek is mielies as dit vir kuil-
voerdoeleindes geplant word. Hierdie gewas pas goed in in 'n skema van
wintervoerbewaring, want mielies kan in die vorm van kuilvoer vir verskeie
jare of totdat dit nodig is, opgeberg word. Dit het die voordeel dat dit nie
verkoop kan word nie. Die boer wat hooi opgeberg het, sal miskien verlei
word om dit te verkoop wanneer pryse hoog is en gevolglik sy uitgegroeide
vee in 'n langdurige droogte en ongetwyfeld ook baie lammers in die winter
verloor, maar die persoon wat kuilvoer maak moet dit self opgebruik.

Net soos in die geval van lusern, gee mielies onder besproeiing hoe
opbringste. Waar werklik goeie besproeibare grond gebruik word, sal
miskien opbringste van 40 tot 60 ton per morg verkry word. Oor die alge-
meen behoort die boer egter nie op meer as 25 ton per morg onder be-
sproeiing te reken nie. Kuilvoer sal ongeveer 12s. per ton in die voer-
kuil kos. 'n Skaap het ongeveer 3 lb., en 'n koei 30 lb., per dag nodig,
met die gevolg dat 'n boer wat kuilvoer maak van 'n 5-morg-perseel, genoeg
reserwe voer behoort te he vir 1,000 skape vir 120 dae of 100 koeie vir die-
selfde periode. (M.a.w. vir die hele winter.) Addisionele voer in die vorm
van lusernhooi sal egter nodig wees om die diere in goeie kondisie te hou.

'n Boer met 5 morge goeie mieliegrond en 8 morge lusern behoort in
staat te wees om in 'n gunstige seisoen genoeg lusernhooi en mieliekuilvoer
op te berg vir 1,000 skape vir vier wintermaande, of 100 beeste vir dieselfde
periode. Lusernhooi met mieliekuilvoer gee 'n taamlik goeie gebalanseerde
rantsoen, en is twee waardevolle bates vir die boer wat sy vee deur die
droe wintermaande wil voorsien.

Met die proewe is nog nie ver genoeg gevorder om te sien of doring-
lose turksvye die kuilvoer kan vervang as sappige voer in die rantsoen vir
plaasdiere nie, dog dit lyk taamlik seker dat doringlose turksvye en garing-
bome byna net so goed sal wees as kuilvoer, en dit kos baie minder om dit
te produseer. Hulle het die voordeel dat hulle min of geen besproeiings-
water nodig het nie, en meeste besproeibare grond kan dus onder lusern
gesit word. Selfs al sou die droogtebestande voergewasse as 'n voer minder
werd wees as kuilvoer, behoort hulle om die redes wat reeds ten opsigte
van streek No. 1 gegee is, op elke Karo-plaas aangeplant te word.

Gewasse soos tef, soedangras, die mannasoorte, sonneblomme en sor-
ghums kan met sukses in die Karo verbou word, en kan as hooi of kuilvoer
opgeberg word. Van hierdie gewasse is soedangras en perel-manna baie
goeie vanggewasse as die seisoen 'n bietjie droog was, en daar moet gebruik
gemaak word van die laat redes. 'n Waardevolle hooigewas in hierdie ver-
band is 'n mengsel van kafferboontjies en soedangras ; eersgenoemde word
ongeveer 'n maand voordat die soedangras gesaai word, in rye, 3 voet van-
mekaar, geplant.
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Wintergraan moet in hierdie streek gesaai word alleen met die doel
om dit in die winter en vroeg in die lente te laat afwei. Hierdie gewasse
kan heeltemal suksesvol verbou word op lusernlande (veral ou lande waar
die stand van die lusern taamlik swak is) deur die grond deeglik te bewerk
nadat die graan in Maart of April gesaai is. Sien ook Boerdery in Suid-Afrika
van Augustus en September 1933, waarin besonderhede gegee word in
verband met die beweiding van wintergraan.

As perde aangehou word, is dit miskien raadsaam om hawer te saai,
en die oes in die vorm van droe hawer op te berg.

Wortelgewasse kan nie opgeberg word nie, en dis twyfelagtig of hulle
op die Karo-plaas enige aandag moet geniet, want onder besproeiing kan
hulle nie meeding met kuilvoer as sappige voer nie. 'n Voordeel van mielies
as dit vir kuilvoer geplant word, is dat die wintergraan vir winterweiding
dadelik geplant kan word nadat die mielies afgeoes is.

As alle Karo-boere 'n stelsel van veldbesparing sou toepas deur hul
plase deeglik in kampe op te deel, sodat sekere kampe gespaar kan word,
en behalwe die aanplant van droogtebestande voergewasse in elke kamp,
ook nog lusernhooi en kuilvoer opberg, behoort daar gedurende die winter
in hierdie streek geen, of altans bale min, veeverliese voor te kom.

Die boer moet ongetwyfeld sorgvuldige aandag gee aan die gevaar van
oorbeweiding, want dit maak veldbesparing onmoontlik.

Hierdie streek sluit in die distrikte oos van die Karo, en is aan die
noorde begrens deur die Oranjerivier, aan die suide deur Bathurst, Peddle

Oos-Londen, Komgha en die suidoostelike kusstreek tot by
(3) Die	 die St. Johnsrivier. Dis hoofsaaklik 'n somerreenvalstreek
Oostel i ke
Streek. met 'n gemiddelde neerslag van 20 tot 30 duim per jaar. Dis

by uitstek 'n grasveldstreek waar die plase 'n hoe drakrag
in die somer het. In die winter egter is daar min voedingskrag in die gras ;
die veld bestaan dan feitlik uitsluitlik uit tipes wat in die somer groei.

In hierdie streek heers daar van tyd tot tyd droogtes, en daar is ook
dikwels groot behoefte aan voldoende voorrade veevoer in die winter.
Aangesien die reen hoofsaaklik in die somer val, is dit moeilik om voldoende
voorrade wintervoer te verskaf deur wintervoersoorte soos hawer, raap-
kool, ens., te verbou. Bowendien is die grond betreklik suur, en vir die
grootste gedeelte vlak en skraal. Kunsmisstowwe, hoofsaaklik fosfate, is
min of meer noodsaaklik om goeie gewasse met 'n hoe voedingswaarde te
p rod useer.

Ongetwyfeld kan gedurende goeie seisoene wat taamlik dikwels voor-
kom, in hierdie streek groot hoeveelhede reserwe voer geproduseer word,
dog totnogtoe is dit nie gedoen nie, en een van die redes is dat die boere
in baie gevalle gedurende die winter of tye van droogte met hul vee na die
kusstreek trek waar beter weiveld is. Hierdie trek met vee verminder
geleidelik, en die boere sal vroeer of later afhanklik wees van die voer wat
hulle op hul plase kan opberg.

In goeie seisoene groei die gras so vinnig dat die vee nie meer as 'n klein
persentasie daarvan kan vreet nie. Dit is te wyte aan die huidige stelsel
as gevolg waarvan die vee gedurende die winter genoodsaak is om net op
die veld alleen te leef. Die drakrag van die veld word dus bepaal volgens
die hoeveelheid vee wat in die winter daarop kan leef, en gevolglik sou daar
groot hoeveelhede veldhooi opgeberg kan word. 'n Moeilikheid in ver-
band met die droogmaak van veldhooi in goeie seisoene is die nat weer, wat
dit op sekere tye onmoontlik maak om die gras in te camel op 'n stadium
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wat die geskikste is om 'n smaaklike produk te verkry. Waar dit die glieval
is, kan die boere die gras gebruik vir kuilvoer en op die manier groot reserwes
opbou. Die veldgras-kuilvoer sal miskien nie so waardevol wees as die
mieliekuilvoer nie, dog dit kan tot 'n sekere mate oorkom word deur mielies
met die gras te meng wanneer die voerkuil gevul word. As 'n bietjie sout
en beenmeel persent) met die volmaak van die voerkuil bygevoeg word,
sal dit die waarde en smaaklikheid verhoog. As daar in verskillende kampe
kuilvoerputte gemaak word, sal 'n uiters waardevolle reserwe veldgras-
hooi wat altyd naby die vee is, die gevolg wees.

Mielies is waarskynlik die belangrikste gewas wat in hierdie streke ver-
bou word, en met reg ook, want dis bale geskik om in die vorm van kuilvoer
en/of stronke en graan opgeberg te word.

Weens die stelsel waarvolgens mielies geoes word, gaan daar jaarliks
groot hoeveelhede waardevolle voer verlore. Dit sou baie voordelig wees
as die boere, in die geval waar graanproduksie beoog word, die hele mielie-
plant oes net nadat die mielies verby die glansstadium is, d.w.s. nadat die pitte
begin hard word. Die hele mielieplant kan dan deeglik drooggemaak word,
en wanneer dit gelee is, kan die koppe verwyder en die stronke en blare in
miedens gepak word om in die winter of in tye van droogte as voer gebruik
te word. Die beraming is dat 30 persent van die voedingswaarde verlore
gaan as die mielies op die land geoes word, wat hoofsaaklik te wyte is aan die
felt dat die blare en fyner gedeeltes van die stronke wegwaai. Deur die hele
plant te oes, sal groot hoeveelhede reserwe voer verkry word ; die toepas-
sing van hierdie metode sal ook help om die mieliestamrusper en ander
insekteplae te bestry, en die grond sal dan in die winter geploeg kan word.

Ander gewasse wat taamlik goed aard in hierdie streek is wintergraan-
soorte, mits daar voldoende winterreen val, en wortelgewasse soos rape en
mangelwortels, wat, indien reg verbou, die hele winter sal hou en 'n
waardevolle sappige voer in die koue droe tye sal wees. Om hierdie gewasse
suksesvol te verbou sal dit nodig wees om kunsmis te gebruik.

As die praktyk om veldgras op te berg in die vorm van kuilvoer en/of
hooi, saam met die opberging van mieliestronke en -kuilvoer, gekombineer
word met die beweiding van wintergraansoorte en wortelgewasse, behoort
daar genoeg voer beskikbaar te wees vir die winter en droogtes wat mis-
kien gedurende die res van die jaar sal voorkom. Waar plantasies van doring-
lose turksvye, garingbome en soutbos (wat heeltemal goed groei in hierdie
streek) aangeplant is, behoort geen moeilikheid in die winter ondervind te
word om veeverliese aansienlik te verminder nie, en terselfdertyd sal die
drakrag van die veld vermeerder kan word. So'n voerreserwe behoort
baie te help om 'n gereelde melkproduksie te verseker en te behou by die
melkbeeskuddes wat in groot getalle op plase in hierdie streek aangetref word.

Weidingsgrasse kan miskien waardevol wees in hierdie streek. Hoewel
sunder besproeiing miskien nie sukses met die wintergrassoorte ondervind
sal word nie, sal somergrassoorte soos Rhodesgras en die vingergrassoorte,
wat hul voedingswaarde in die winter behou, miskien baie daartoe bydra
om die vraagstuk in verband met wintervoer op te los.

Hierdie streek sluit in die sub-tropiese kusstreek van die suidooste.
Die reenval van 25 tot 40 duim per jaar, is egalig versprei our die hele jaar.

Die klimaat is matig en dit ryp feitlik nooit nie, met die gevolg
(4) Sub-	 dat die heel jaar deur voer geproduseer kan word. Die veld
tropiese
Kusstreek.	 bly altyd groen, en in sekere dele, soos Bathurst, het dit 'n

hoe voedingswaarde, want die grond bestaan hoofsaaklik uit
kalkklip, en gras en klawer grad welig daarop.
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Feitlik alle gewasse, behalwe koring wat deur roes vernietig word,
groei besonder goed in hierdie streek. Weens die bosluisplaag, is daar op
die oomblik betreklik min vee in vergelyking met die aantal wat aangehou
kan word. Vir hierdie streek is daar ongetwyfeld 'n groot toekoms wat
betref melkboerdery, en daar bestaan moontlikhede vir suksesvolle skaap-
boerdery. Aangesien die reenval taamlik gereeld en taamlik hoog is, behoort
daar altyd volop voer te wees. Omdat sappige weiveld feitlik die heel jaar
deur volop is, is kuilvoer miskien nie so noodsaaklik nie, dog in sekere dele
sal dit voordelig wees om groot hoeveelhede mieliekuilvoer te maak.

Uitstekende hawer-, gars-, kafferboontjie-, ertjie-, wiek-, manna- en
mangelworteloeste kan geproduseer word. Van die grassoorte blyk die
vingergras van die oostelike Kaapprovinsie, napier en kikuyu baie waarde-
voile weidingsgrasse te wees. Waar 'n hand-tot-mond-voerstelsel gevolg
word, sal die vee miskien, weens onvoldoende reen in sommige seisoene,
gedurende die winter moet gebrek ly, dog as 'n gedeelte van die oeste gedu-
rende die goeie seisoene wat so dikwels voorkom opgeberg word, sal daar
geen voerskaarste wees nie.

In al die streke wat hier bespreek is, behoort konservasie die wagwoord
te wees, ditsy konservasie van voer, water of veld, want alleen deur die
toepassing hiervan kan ons hoop om voorsiening te maak vir ons Pang winters
en tye van droogte en skaarste.

(J. G. Marais, Lektor "n Akkerbou, Landbouskoo! Grooeonte'n,)

Wenke in Verband met Hooimaak.
Vaardigheid en spoed is noodsaaklik by die maak van hooi, en alle

moontlike maatreels om die werk te vergemaklik moet vooraf getref word.
In meeste gevalle betaal dit nie om duur hooimaaktoestelie te koop nie,
gevolglik word bygaande sketse van tuisgemaakte toestelle hier gepubliseer
as 'n hulp vir boere wat wens om ekonomies en tog doeltreffend te werk.
'n Poging is gedoen om elke toestel so eenvoudig moontiik te ontwerp
sodat boere dit self, of met behulp van 'n plaaslike smid kan maak.

Waar 'n mied gepak word op dieselfde land, waar die gesaaide gegroei
het, kan die bondels hooi met 'n tou of toue aangesleep word. Die enkele tou,
Fig. 1, word eenvoudig om die bondel geplaas, soos aangetoon in Fig. 2.
Die tou moet by punte 1 en 2 (Fig. 2), in die hooi gedruk word en los gelaat
word by punt 3. Die drukking by 1 en 2 laat die hooi vas opmekaar le, en
voorkom dat die tou regdeur die drooghoop getrek word. 'n Strop of tou
waarvan die punte aanmekaar gebind is, soos in Fig. 3, kan ook om die hoop
gesit word, soos aangetoon in Fig. 4. Hierdie metode verminder die gevaar
dat die tou deur die hoop sal sny, want die tou is dubbeld om die hoop.

In Fig. 5, word 'n verdere verbetering op die voorafgaande aangetoon.
Hierdie figuur is dieselfde as Fig. 3, behalwe dat kort stukke harde hout (1)
aan die strop gesit is om dit oop te hou, sodat dit nie deur die hoop getrek
kan word nie. In al die gevalle trek die perd of osse eenvoudig die hooi-
bondels op die grond langs na die hooimied.

Taamlik baie kennis is nodig om 'n mied goed te pak, en in hierdie ver-
band word die volgende raad gegee : die mied moet op 'n hoe plek, waar
moontlike vloedwaters dit nie kan bereik nie, gepak word. In ander lande,
waar die weersomstandighede nie so gunstig vir hooimaak as by ons is nie,
word die miedens op 'n hout- of ysterplatform, 12 tot 18 duim hoog, gepak
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ten einde die droging te bevorder en te voorkom dat die vog van die grond
die mied bereik. As omgekeerde blikke aan die pate van sulke platforms
gesit word, kan knaagdiere nie by die mied kom nie. 'n Paraffienblik (1)
Fig. 6, wat middeldeur gesny en aan die punt van elke poot vasgesit is, sal
doeltreffend wees. Met ons buitengewone klimaat is sulke platforms in
meeste gevalle nie nodig nie, maar in sommige distrikte sal dit tog goed
wees om die mied op 'n laag groot klippe of takke te pak. In die oorseese
lande word maatreels teen selfontbranding geneem, en onder sekere toestande
mag dit ook, in enkele gevalle, in Suid-Atrika nodig wees. Wat gewoonlik
gedoen word, is om die mied so te pak dat daar 'n vertikale opening in die
middel is wat van die grond of tot bo in die helfte van die mied oploop.
'n Eenvoudige en doeitreffende manier om hierdie opening te maak is om
'n graansak styf vol hooi te stop, dit onder in die middel van die mied regop
neer te sit en die mied te pak tot op 'n hoogte gelyk met die bopunt van die
sak, die sak dan 18 duim op te lig en die mied verder te pak en so aan te hou
totdat die gewenste hoogte van die opening verkry is.

Nog 'n metode, wat 'n bietjie duurder is, is om 'n drievoet in die
middel van die mied te bou en die mied dan daarom te pak. Hierdie drie-
voet kan, soos aangetoon in Fig. 7, gemaak word van takke waarvan die punte
aanmekaar gebind is.

By miedpak moet veral gesorg word dat die hooi styf vasgedruk word in
die middel van elke laag, want dit verseker dat die materiaal egalig vassak.
Die mied moet so gepak word dat dit onder effens smaller is as bo, sodat die
reenwater nie op die kante kan afdrup nie. Bo-op moet dit goed skuins gepak
word, sodat die reenwater vinnig kan afloop en nie kans kry om in die mied
in te dring nie. As die sye van die mied, nadat dit klaar gepak is, van bo
na onder afgehark word, sal sterk buie reen nie soveel aan die kante kan
indring nie. Dit sal goed wees as die mied bo-op met gras of strooi gedek
kan word.

H ystoeste I le.

Om die pak van die mied te vergemaklik, word hystoestelle, soos ge-
illustreer in Fige. 8 en 9, gebruik ; die tipe wat in Fig. 9 aangegee word, is
die beste. Die toestel in Fig. 8 is van hout gemaak, soos aangetoon, met 'n
handvatsel (1) waarmee dit omgedraai kan word. Die vaetstuk (2) is van 'n
ou karwiel gemaak, en die as van dieselfde kar is in twee stukke gekap,
sodat die een helfte aan die regopstuk van die hysstoestel vasgebout kan
word, en die hele konstruksie draai in die wiel wat goed in die grond vas-
gesit is. Die bo-end van die hystoestel word gestut deur drie toue of drade
(3) wat aan 'n los ring (4) vasgemaak is.

Fig. 10 toon hoe voorgenoemde toue vasgemaak word aan drie oog-
boute (1) wat aan 'n ring (2) vasgesit is, en Fig. 11 is 'n sy-aansig wat toon
hoe die ring (2) waaraan die oogboute (1) vasgesit is, kan draai op 'n ronde
plaat (3) wat aan die top van die regoppaal van die hystoestel vasgesit is.

'n Beter tipe hystoestel is die wat in Fig. 9 aangetoon word, en waarin
die paal (1) altyd vas bly staan. Die kraan of arm (2) wat aan 'n tou (4)
aan die paal hang, kan maklik deur drie-vierdes van 'n sirkel swaai. Die
arm is aan die paal vasgesit deur middel van 'n spesiaal-gemaakte kram
(3), en die toue waarmee die toestel in posisie gehou word, is aan die top van
die paal, of aan 'n kram wat spesiaal vir die doel daar ingeslaan is, vasge-
maak. Die binne-end van die arm (2) is, soos aangetoon in Fig. 12, voorsien
van 'n stuk ou waband wat gevurk is aan die een end en gesmee is met 'n
oog (3) aan die ander. Die vurk-end is aan die arm vasgebout, soos aangetoon.
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Besonderhede van die klamp (3) in Fig. 9 word in Fige. 13 en 14 aangetoon.
Fig. 13 is 'n sy-aansig van die helfte van die klamp, voorsien van 'n haak
(1) wat in die oog (3) in Fige. 12 en 9 gehaak word. Die binnedeursny
van die klamp is kleiner as die buitedeursny van die paal gemaak, sodat
wanneer die twee helftes vasgedraai word hulle styf om die paal vasknyp.
In Fig. 14 word aangetoon hoe die twee helftes van die klamp nie teen-
mekaar kom nie, en hoe die punt van die een helfte uitsteek en die haak
vorm waaraan die arm vaskom.

Soos aangetoon, is katrolle aan albei die hystoestelle aangesit, en die
katroltou word aan 'n perd vasgemaak wat dan die hooi optrek. Dis nie
nodig dat die onderste katrol aan die paal moet vas wees nie : dit kan ook
aan 'n paal wat in die grond staan vasgesit word.

'n Geskikte tipe tuisgemaakte katrol word in Fig. 15 aangetoon. Dit
bestaan uit 'n katrolwiel (1), aan 'n as tussen twee harde stukke hout (2)
wat op die regte afstand vanmekaar gehou word deur 'n harde biokkie (3),
wat tussen hulle vasgebout is. Om die as te steun en die blok sterker te
maak, is 'n ou stuk waband, gebuig soos in Fig. 16 aan die binnekant van die
hardehout-kante van die blok vasgesit. Daar is gate, waarin die hak en die
punte van die as kom, in hierdie stuk yster geboor. Stroppe met veerhakke,
wat met 'n tou van onderaf of van bo-af gewerk kan word, kan gebruik
word om die vrag op te hys, maar die eenvoudigste tipe strop wat gebruik
kan word, is die wat in Fig. 3 geillustreer is.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Landbouskool, Glen, O.V.S.)

Ouman-soutbos is by uitstek 'n struik vir veetoar, maar kan ook goad gebruik
word om grondverspoeling te voorkom (Sien Afdeling 8.)
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4.

Veesiektes en hul
Bestryding.  

(Artiekels bygedra deur Amptenare van die Afdeling Veeartsenydiens.)

•

F

D IE veeboer in Suid-Afrika het met bale moeilikhede te kampe, maar
geeneen daarvan is so belangrik nie as die siektes wat sy vee bedreig.
Die gevaar van veesiektes is vir Suid-Afrika seker groter as in die

meeste ander lande, as gevolg van ons groot afstande en in bale gevalle die
onmoontlikheid vir die boer om die dienste van 'n veearts te verkry as daar
'n siekte onder sy vee uitbreek. Gevolglik moet die boer dikwels homself
help en sy bes doen om die siekte te herken en sulke maatreels aan te wend
as hy kan, totdat hy verder hulp of raad kan kry.

Die doel van die volgende hoofstukke is om die boer 'n bietjie inligting
te gee omtrent die mees algemene veesiektes in Suid-Afrika. Die omvang
van hierdie hulpboek laat geen uitvoerige beskrywing of bespreking toe nie,
maar 'n poging is aangewend om die inligting, wat die boer nodig het, in
eenvoudige taal te gee.

Natuurlik sal daar bale van hierdie onderwerpe wees waaromtrent die
boer nog meer inligting verlang as wat in hierdie artikels verskaf word. In
so'n geval word hy aangeraai om aan die staatsveearts van sy distrik of aan
die Departement te skrywe vir die besonderhede wat hy verlang.

Indien die verlangde inligting nie in hierdie hulpboek of deur brief-
wisseling verkry kan word nie, behoort die boer in verbinding te tree met
die naaste staatsveearts, wat miskien die vraagstuk plaaslik kan ondersoek
en die nodige raad gee.

Die Departement van Landbou en Bosbou hou sy veeartsenykundige
staf aan in belang van die veeboer. Die veldbeamptes behandel hoofsaaklik
besmetlike siektes (Ooskuskoors, miltsiekte, brandsiekte, droes, slapsiekte,
ens.), en behoort geraadpleeg te word as die boer besmetlike siektes onder
sy vee vermoed. In gevalle van gewone sporadiese siektes sal die Staats-
veearts miskien nie die boer kan to hulp kom nie, aangesien sy tyd miskien
in beslag geneem word deur siektes wat onder die Veesiektewet val ; in
sulke gevalle behoort 'n privaat veearts ingeroep te word as een verkryg-
baar is. Met die toenemende waarde van vee, sal dit altyd noodsaakliker
word dat privaat veeartse hulle in vee-streke in die Unie vestig.

Die navorsingsbeamptes, waarvan meeste aan die Veeartsenykundige
laboratorium op Onderstepoort, nab), Pretoria, gestasioneer is, bestee al
hul tyd aan die studie van onopgeloste vraagstukke in verband met vee-
siektes in Suid-Afrika. Die inligting wat in die volgende bladsye opgeneem
is, is hoofsaaklik die resultate van hul werk.
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I. Gesondheidsleer oor Diere.

NA die ontdekking dat verskeie siektes deur kieme veroorsaak word, is
nadruk gele op die belangrikheid van gesondheidsleer vir die mens ;

derhalwe is groot vooruitgang gemaak in verband met die verkryging van
skoon huise, voedsel, klere, lug, water ,ens. Dikwels word egter nie besef nie
dat diere in hierdie opsig nog meer aandag vereis, aangesien hulle selfs
'n meer onhigieniese lewenswyse het as die mens, en net so vatbaar vir
siektes is. Diere ontlas op die weiveld en in hul drinkplekke ; hulle sluk
ongewaste voedsel in, tesame met alle soorte insekte, wurms, ens. ; hulle
drink vuil water, en, boweal word hulle in enige omgewing gebore sonder
dat hulle, coos in die geval van 'n pas-gebore kind, die nodige aandag ont-
yang. Teenswoordig word daar baie gedoen om kindersterfte tot 'n mini-
mum te verminder, maar daar word baie min gedoen om die hoe sterfte-
syfer onder jong vee te verminder. Beweer mag word dat dit die natuurlike
lewenswyse van die dier is, maar ons vind dat Wilde diere hoofsaaklik om die
rede nie so vinnig aanteel as wat ons verwag dat ons vee moet aanteel nie.
Ons vee is te fyn geteel en uitgesoek met die gevolg dat hulle baie van hul
natuurlike weerstandsvermoe verloor het. Nie alleen word gesondheids-
maatreels toegepas om die verspreiding van besmetlike siektes te verhoed
nie, maar die vermeerderde produksie van melk en vleis, wat verkry word
van diere wat onder behoorlike higieniese toestande versorg en groot-
gemaak word, is 'n belangrike ekonomiese faktor wat die boer ruimskoots
sal vergoed vir die ekstra moeite wat by doen.

Met die vooruitgang van landbou in die Unie teel vooruitstrewende
boere groter getalle fyner geteelde en uitgesoekte vee. Kennis van gesond-
heidsmaatreêls vir_d_ie're het dus vir elke veeboer in die land onontbeerlik
geword.

Vee moet beskutting he teen ongunstige klimaatstoestande, terwyl
sommige van hulle op stal gesit moet word. Skure en stalle behoort op

Behuising. 
'n higieniese wyse gebou te word, d.w.s. hulle moet die diere
van vars lug en lig voorsien, en behoort skoongehou te word.

Veral op weiveld is ons nie in staat om ons vee te voorsien van voedsel
wat absoluut skoon is nie ; dog daar bestaan bale higieniese metodes waar-

voedsel. 
volgens ons die weiveld kan gebruik. Vogtige weiding is
altyd gevaarlik, want parasiete, veral wurms, floreer onder

vogtige toestande, terwyl baie bakteriee langer onder vogtige as tinder
droe toestande kan lewe. As wisselbeweiding beoefen word, kan die diere
van tyd tot tyd verwyder word van 'n deel wat hulle besoedel het na 'n ander
wat heeltemal skoon is. Op hierdie manier kry die vuil weiding kans om
te herstel. Vir hierdie doel is dit egter noodsaaklik om 'n aantal kampe
te maak, maar die koste hieraan verbonde sal heeltemal geregverdig wees,
want in die geval van veesiektes is kampe die mees doeltreffende bestrydings-
middel.

In baie dele van Su id-Afrika is boere ongelukkig deurdat hulle dikwels
met droogte te kampe het ; maar tog is dit in ons warm klimaat beter as

Water. 
'n oormaat van vog. Wat egter nog meer nadelig is, is die
gewoonte om water in damme of gate op te yang, en vee toe

te Iaat om hierdie water te drink, want dit bevat gewoonlik al die vuilgoed

440



VEESIEKTES EN HUL BESTRYDING

wat van die grond afgespoel word, terwyl die diere dit ook nog verder
besoedel. Die•grootste moeilikheid is dat die diere gewoonlik in die water
instap en dan die water drink, wat deur die opgeroerde modder bevuil is.
Hulle mis ook om die dam wanneer hulle kom drink, en in die vogtige grond
aan die kante van die dam word daar gewoonlik parasiet-eiers gevind onder
toestande wat vir hul ontwikkeling ideaal is. Die diere kry dan die para-
siete in as hulle die plante vreet wat daar in 'n groen toestand verkeer
selfs wanneer die veldweiding dropg is.

Waar moontlik, moet skoon water uit 'n put of boorgat verskaf word.
As dit nie moontlik is nie, kan damwater gebruik word, maar dit moet altyd
in 'n trog aan die diere gegee word. Die dam behoort omhein en die water
uitgelei te word deur middel van pype, wat nie te naby die bodem geplaas
is nie. Die trog moet nooit oorloop nie en, indien moontlik, moet die opper-
vlakte rondom die trog met gruis bedek te word, om die ontstaan van modder-
plekke te voorkom.

Solank as die dier nog jonk is, het hy om gesondheidsredes taamlik baie
versorging nodig. Babetjies word nie in vuil krale of stalle gebore nie maar

daar word vir hulle behoorlik voorsiening gemaak. So
Voorsorg-	 behoort dit ook te wees met jong diere. Die jong dier is
maatreels	

is, envir Gesond-	 vatbaar vir al die siektes waaraan sy soort onderhewig 
held.	 is gewoonlik meer vatbaar vir baie van hierdie siektes as die

volwasse diere. Waar dit enigsins moontlik is, behoort
skape toegelaat te word om op die veld te lam, en in hierdie geval behcort
daar in die vorm van bome of bosse vir die ooie beskutting verskaf te word.
Vir ander diere is 'n skoon stal of skuur noodsaaklik.

Die jong dier moet gereeld skoon voedsel kry en veral gedurende die
eerste 2 of 3 dae van sy lewe moet hy al die biesmelk van sy moer kry. Hier-
die biesmelk het 'n purgerende uitwerking en stimuleer die maag en inge-
wande, want dit bevat baie belangrike bestanddele wat die jong dier ver-
sterk teen verteringsongesteldhede wat die dodelikste siektes onder jong
diere is.

Lammers loop gewoonlik saam met hul moers en as die ooie genoeg
melk het, behoort daar geen moeilikheid te wees nie. Met meeste kalwers

is dit egter nie die geval nie, derhalwe vereis hulle spesiale
Jong
Kalwers.	 versorging. Sindelikheid moet gehandhaaf word, en dit is

uiters belangrik dat kalwers gereeld gevoer word, wat hoe-
veelheid voer sowel as voertyd betref. Koeie moet nie in vuil krale gemelk
word nie, want in so 'n geval sal hul uiers en spene vuil wees wanneer die
kalf toegelaat word om te suip, met die gevolg dat hy allerhande bakteriee
saam met die melk sal inkry. Kalwers wat met die hand grootgemaak word,
moet skoon melk uit skoon emmers kry. Die kalf wat aan sy moer drink,
moet sover moontlik sy melk in gelyke hoeveelhede op vasgestelde tye
kry, m.a.w. hy moet nie in een geval te veel en in 'n ander te min melk
kry of, wat maar alte dikwels gebeur, altyd te min kry nie.

Die kalwers moenie in 'n hok gehou word nie, want daar sal hulle
mis optel en mekaar lek. Hulle moet liewer in 'n klein droe kampie loop
waarin daar koelte en skoon water vir hulle is. Een van die vernaamste
oorsake van vrekte onder kalwers is die felt dat hulle op hok gehou word.

Kalwers is baie vatbaar vir verteringsongesteldhede wat veroorsaak
word deur die bakteriee wat hulle saam met onsuiwer melk insluk, of aflek
van die kalwers wat saam met hulle in die hok gehou word. Hierdie onge-
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steldhede verskyn in die vorm van diarree of maagwerking en sommige
daarvan is bale aansteeklik. Sulke siek kalwers behoort afgesonder te word
en vir 'n kort tydjie geen melk te kry nie. Gee elke kalf 1 tot 2 eetlepels
kasterolie, en daarna 'n koppievol kalkwater 3 tot 4 maal per dag.

Akute opblasing word veroorsaak deurdat die kalf te lank sonder melk
bly en te veel suip. Behandel soos in die geval van maagwerking, maar
gooi 'n teelepel terpentyn by die kasterolie, en voer op die regte manier.

Haarballetjies in die maag is dikwels die oorsaak van verteringsongesteld-
hede waaraan kalwers soms vrek. Dit word die meeste aangetref by kalwers
wat op hok gehou word, veral kalwers wat met luise besmet is en geneig is
om hulself te lek. Luise is gewoonlik die gevolg van ondervoeding en 'n
ongesonde omgewing.

„ Lewersiekte " of kalwersiekte of paratifus kom gewoonlik voor by
ondervoede kalwers wat met bosluise besmet is, of aan siektes ly wat deur
bosluise oorgedra word. Toepass'ng van behoorlike gesondheidsmaatreels
is die beste manier om hierdie siektes te bestry, asook inenting met paratifus-
entstof, soos verder onder kalwer-paratifus bespreek sal word.

Vratte by kalwers is blykbaar aansteeklik. Gewoonlik verdwyn hulle
as die kalwers behoorlik gevoer word en grootword.

Om die sterftesyfer onder jong vee te verminder, moet 'n mens nie
net by die geboorte van die dier nie, maar selfs voor die tyd 'n begin maak,
want 'n gesonde en goedgevoede koei of ooi sal 'n gesonde kalf of lam voort-
bring.

Dis noodsaaklik om hier nadruk te le op die belangrikheid van behoor-
like gesondheidsmaatreels teen twee siektes wat ons boere baie skade

Tuberkulose.  
aandoen, t.w. tuberkulose en masels, wat die oorsaak is dat

elke jaar duisende diere by ons groot abattoirs as ongeskik
vir merfslike gebruik afgekeur word. Hierdie verliese kan egter tot 'n
groot mate voorkom word as 'n paar elementere gesondheidsmaatreels
toegepas word.

Albei hierdie siektes word later in besonderhede bespreek. Elke
boer behoort die uitbreking van hierdie siektes te verhoed deur die regte
gesondheidsmaatreels toe te pas.

Die verspreiding van tuberkulose is meesal aan die kroniese „ oor-
draer " te wyte. Die oordraer is gewoonlik 'n dier met „ oop " long-
letsels. So 'n dier hoes voortdurend en teer uit. Sulke diere is 'n groot
gevaar vir die res van die trop, en behoort afgesonder en so you moontlik
afgemaak te word. Tuberkulose is ongelukkig 'n verraderlike siekte en
verskeie diere mag aangetas wees sonder dat hulle sigbare tekens wys.
Die eerste waarskuwing wat die boer gewoonlik ontvang, is wanneer die
varke wat by na die slagpale gestuur het, weens tuberkulose afgekeur word.
Dis ongetwyfeld te wyte aan die feit dat party van die melkkoeie tuberkulose-
letsels in hul uiers het, met die gevolg dat die varke besmet word deurdat
hulle die ongekookte afgeroomde melk drink wat tuberkulose-basille bevat.

Die gewoonte om die oorskietkos van die koeie aan die kalwers te gee,
word ten sterkste afgekeur. Koeie wat tuberkulose het, hoes gewoonlik
besmettende materiaal op hul voer uit, en.as die kalwers dan sulke voer kry,
word hulle onmiddellik besmet.

In alle melkerye behoort die voertrog van elke koei afgeskort te word
sodat die besmette koei nie haar besmette voer na die krip van die koei
naasaan kan stoot, of op enige manier met haar voer in aanraking kan kom
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nie. Ook moet die afskorting so ingerig word dat die een koei haar kop
nie in die afdeling van 6ie ander koei kan steek nie, en die stalle moet ook
goed geventileer wees sodat die risiko van besmetting weens hoes tot 'n
minimum verminder kan word. Die stalle moet selfs in die middel van die
winter nooit dig toegemaak word nie, want as dit gedoen word, sal die lug
in die stal so vuil en dik word dat die risiko van besmetting aansienlik ver-
hoog sal word.

Die verspreiding van masels onder varke en beeste geskied deur middel
van aanraking met die uitwerpsels van die mens wat met lintwurmeiers

besmet is.
Masels en
Lintwurm.	 Aangesien die nature! die vernaamste oortreder is wat op

die veld ontlas, behoort gemakhuisies vir die naturelle op
die plaas opgerig te word, en moet hulle gedwing word om daarvan gebruik

It te maak. Varkboerdery kan alleen 'n sukses wees en masels kan alleen
voorkom word as die varke behoorlik behuis word, en as sorg gedra word
dat hulle nie met die uitwerpsels van die mens in aanraking kom nie. Die
gewoonte om varke op die plaas te laat losloop behoort derhalwe gestaak
te word.

• Elke vark of bees, wat vir vleis op die plaas geslag word, moet deur die
boer sorgvuldig ondersoek word om vas te stel of die dier nie masels het
nie. Masels ontstaan meesal in die spiere van die tong, kakebeen, blad,
boud, middelrif en hart in die vorm van klein blasies ongeveer die grootte
van 'n ertjie, wat die sogenoemde " koppe " van die lintwurm bevat. Sulke
besmette vleis behoort vernietig te word, en die boer wat dit hanteer, behoort
sy hande sorgvuldig te ontsmet, anders kan by ook besmet word as sy
vingers op een of ander manier met sy mond in aanraking kom.

Die gewoonte om blasies, wat so dikwels in 'n karkas gevind word,
uit te sny en vir die honde te gee, kan nie te sterk afgekeur word nie, want
hierdie blasies bevat lintwurmkoppe wat later in die hand se ingewande
tot lintwurms sal ontwikkel en die eiers van hierdie lintwurms sal op hul
beurt weer ander plaasdiere besmet. Bowendien is hulle 'n bron van gevaar
vir die mens, want as hulle op een of ander wyse in die maag kom, dan ont-
wikkel hulle in verskillende dele van die liggaam, soon byvoorbeeld, die
harsings en oe, tot blaaswurms, wat ernstige gevolge mag he.

In die verdere artikels sal verwys word na die verskillende beginsels
van gesondheidsleer wat uiters belangrik is. By alle siektes word voor-
koming beoog, want dit is meer ekonomies en doeltreffend as enige genees-
middel en omdat die terugset wat deur siekte veroorsaak word altyd 'n
verlies is.

Teken in op „ BOERDERY IN SUID-AFRIKA " die

maandblad van die Departement, wat altyd die jongste

informasie oor veesiektes en veevoer bevat. Prys slegs 5/—

per jaargang.
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II. Plantvergiftiging van Diere.
A. Giftige plante.	 C. Mineraal-gifstowwe.

B. Swambesmette Voedingstowwe.	 D. Slang-gif.

A.—Giftige Plante.*
IN Suid-Afrika groei daar 'n groot verskeidenheid giftige plante. 	 Dis
 reeds vasgestel dat daar sowat 180 soorte bestaan wat beslis giftig is.

Die jaarlikse verliese aan vee in die Unie, veroorsaak deur giftige
plante en arsenikum, is skrikbarend ; tog sou 'n groot persentasie van hierdie
verliese voorkom kon word as die inligting, in hierdie hoofstuk vervat,
behoorlik gebruik word.

Die gewoonte om plase te oorstok, het ongetwyfeld 'n belangrike rol
gespeel in die voortplanting van giftige plante en die vergiftiging van vee,
derhalwe moet hierdie euwel voorkom word.

Toestande wat aanleiding gee tot toevallige vreet van Gifplante.•

Die volgende toestande kan aanleiding gee tot toevallige plantvergif-
tiging by vee :-

A.—In tye van droogte, en waar smaaklike plante ontbreek, of waar
die weiding skraps is, word diere gedwing om giftige plante te vreet. As
itstaande voorbeeld kan hier genoem word die vermeerbossie (Geigeria

,passerinoides). Ook moet melding gemaak word van die gewoonte om die
veld te brand, wat so dikwels die oorsaak is van plantverfigting by vee,
veral waar vee toegelaat word om op pasgebrande veld te wei. Op sulke
veld sal diepgewortelde giftige plante, soos gifblaar, gousiektebossie, en
die boldraende plante, soos slangkop, gouer uitloop as gras, wat dus die
eerste sal weer om vee te lok en hulle in gevaar stel.

B.—ln die winter en vroee lente, voordat die somerreens geval het,
wanneer daar feitlik geen groen weiding te vind is nie, word die diere gelok
deur die groen blare en blomme van giftige blaarbome en struike soos gifboom
(Acokanthera venenata G. Don.) en deur giftige plante, wat weens hulle diep
wortelstelsel of boldraende aard nie vir hul blaar- of blomproduksie van
vroee reens afhanklik is nie (byv. gifblaar en slangkop). Melding moet hier
ook gemaak word van die algemene gewoonte om afgeoeste mielielande in
die winter en vroee lente te laat bewei. Die eetbare plante op sulke lande
is gewoonlik droog, met die gevolg dat die diere gelok word deur die groen
giftige plante, soos bietou ('n soort Dimorphotheca) of die sappige wilde
komkommer (Cucumis myriocarpus Naud.) en bitterappel. Klaarblyklik
sal dorstige diere, waar net droe voedsel beskikbaar is, die eerste deur
sodanige giftige groen sappige plante gelok word.

C.—Dit gebeur dikwels, waar die goeie plante en gifplante deurmekaar
groei, dat die d iere  noodwendig sommige van laasgenoemde inkry. Op-
vallende voorbeelde van hierdie deurmekaar-groei, wat so dikwels aangetref
word, is die aanwesigheid van tulpe (soorte Moraea en Homeria) en die
vermeerbossie.

* Die Afdeling Plantenywerheid het goedgunstelik die beskrywing van die plante en
hul distribusie verskaf, terwyl die Afdeling Veeartsenydiens verantwoordelik is vir
die beskrywing van die siektes tesame met hul behandeling, ens.
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D.—Plantvergiftiging gebeur dikwels by transport- en trekdiere, aan-
gesien hulle, wanneer hulle uitgespan word, gewoonlik hongerig is en dan
enige groen plant gretig sal vreet. In die ou dae het die transportryers
groot verliese in hierdie opsig gely, daar hulle gewoonlik uitgespan het in
laagtes en naby vleie of water, waar giftige plante soos tulpe (Homeria en
Moraea) en bietou (Dimorphotheca) gewoonlik te vind is.

E.—Diere wat van oorsee ingevoer word, of mee getrek word na streke
waarmee hulle nie bekend is nie, is dikwels die slagoffers van giftige plante,
Veral is dit die geval as die diere nie met die plantegroei bekend is en dus
nie in staat is om hul natuurlike uitsoekvermoe toe te pas nie. Akklima-
tisering beteken dus nie alleen onvatbaarheid teen aansteeklike siektes
by die diere nie, maar ook 'n ontwikkeling van hul vermoe om te onderskei
tussen eetbare en giftige plante. Diere wat in die stal gehou word, of diere
wat onder onnatuurlike toestande grootgemaak word, verloor hierdie onder-
skeidingsvermoe. In hierdie opsig moet ook die moontlikheid inaggeneem
word dat diere wat grootgeword het in streke waar giftige plante voorkom,
en vir 'n lang tyd op sodanige veld gewei het, 'n sekere mate van verdraag-
saamheid vir, en immuniteit teen, die giftige plantsoorte sal ontwikkel.

F.—Giftige plante kan ook toevallig saam met hooi ingeneem word,
en in sulke gevalle het tulpe (Moraea- en Homeria-soorte), tpenkerientjeas en,
jaagsiektebossie (Crotalaria dura, Wood en Evans), reeds swaar verliese
veroorsaak.

G.—Aphosphoros (gebrek aan fosfor) veroorsaak dikwels by diere 'n
honger vir materiaal wat hulle onder normale omstandighede nie sal vreet
nie. Dus sal diere wat in so 'n toestand verkeer geneig wees om giftige
plante te vreet.

BE H.—Soms sal diere 'n honger vir sekere giftige plante ontwikkel, en
ander diere kan hul voorbeeld volg. Derhalwe word beweer dat sekere
diere 'n honger kan ontwikkel vir die sogenoemde„ loco-weed ” (Astra-
galus-soort), wat in die westelike State van Amerika aangetref word, en ook
vir wilde komkommer en ander plante. Aan hierdie verskynsel is waar-
skynlik in sekere mate die skielike gevalle van plantvergifting te wyte. In
hierdie opsig moet die skielike veranderings wat in die giftigheidsgehalte
van plante ontstaan in aanmerking geneem word, want dat daar sulke gevalle
is, ly geen twyfel nie.

I.—Daar is plante, wat bestanddele van ander plante nodig het om hul
giftige bestanddele vry te set. Dit kan wel die geval wees met plante wat
blousuurproduserende glukoside bevat, waarvan blousuur (hidrosianiedsuur)
deur die werking van 'n gisstof, vervat in ander plante, afgeskei kan word.

Die oorstok van plase, 'n euwel wat in Suid-Afrika met rasse skrede toeneem,
is verantwoordelik vir die verlies van duisende diere elke jaar weens plant-
vergiftiging. Met die vernietiging van die waardevolle plantegroei op die
veld word aan vee die keuse gelaat om Of van honger of van giftige plante
te vrek. Hierdie euwel is in meeste gevalle die oorsaak van die vinnige
verspreiding van giftige plante, aangesien dit toegelaat word om groot te
word en saad te skiet, terwyl die goeie plante gedurig afgevreet word sodat
hulle noodwendig naderhand moet verdwyn. 'n Feit waarvan hier melding
gemaak moet word is dat, hoewel die uitsluitlike beweiding deur diere van
veld, wat feitlik niks anders as giftige plante bevat nie, groot verliese kan
veroorsaak, sulke giftige plante as dit saam met ander goeie plante gevreet
word, heeltemal skadeloos en selfs nuttig in tye van droogte mag wees.
Dit is die geval met die vermeersiektebossie en Chrysocoma tenuifolia Berg,
(soos bitterbossie, bitterkaro, beesbossie en brandbossie).
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Voorkoming van Plantvergiftiging.

Veeverliese veroorsaak deur die vreet van giftige plante sou voorkom
kon word deur :-

(a) Diere van gevaarlike streke weg te hou.—Die nut van hierdie handel-
wyse spreek vanself en hoef dus nie eens bespreek te word nie. In streke
waar gifplante in groot getalle aangetref word, behoort die dele van die plase
waar hulle voorkom vir die verbouing van gewasse gebruik te word. So 'n
beleid is met sukses gevolg op plase waar gifblaar en kruidjie-roer-my-nie
volop gegroei het.

(b) Vee in gevaarlike streke te Iaat wei wanneer die plante 'n minder
giftige stadium bereik het.—Baie plante is op hul giftigste net voor hulle blom
of gedurende die blomstadium. Derhalwe behoort sodanige veld bewei te
word wanneer die plante hul laaste stadium van ontwikkeling bereik het.
Wat hier ook inaggeneem moet word is die felt dat diepwortel- en boldraende
giftige plante gewoonlik uitloop voordat die eerste reen val, wat die hoof-
vereiste is vir die groei van grassoorte en ander goeie plante. Dit spreek
vanself dat diere deur enige groen plante gelok sal word wanneer die res
van die veld droog is ; daarom is daar gewoonlik groot verliese aan vee
veroorsaak deur gifblaar, gousiekte en slangkop in die lente en vroee somer.
Hier moet ook bygevoeg word dat die jong blare van eersgenoemde plant
baie giftiger is as die volwasse blare. Waar die welding bale gifblaar bevat,
kan dit met baie minder gevaar gebruik word wanneer die blare volwasse
is as wanneer hulle nog jonk is (sien Dichapetalum cymosum, Wood). In
tye wanneer daar gevaar is van blousuurvergifting (geilsiekte), d.w.s., waar
verlepte gras deur vee gevreet word, sou dit raadsaam wees om die diere
alleen in die vroee more te laat wei, aangesien die produksie van blousuur
in die ietrokke grassoorte deur die warm son in die namiddag verhoog sal
worcL_,

(c) Spesiale sorg gedurende tye van droogte.—Dis klaarblyklik dat vee
in tye van droogte en wanneer die welding skraps is, meer geneig sal wees
om giftige plante te vreet. Hulle het in so 'n geval, soos tevore aangestip,
die keuse om Of van honger Of van die gevolge van giftige plante te vrek.
Laagtes en vleie wat in die reel waardevolle weiveld gedurende tye van
droogte verskaf, kan miskien aan die ander kant, weens die aanwesigheid
van gifplante, baie gevaarlik wees.

(d) Skenking van spesiale aandag aan diere wat in die sta/ gehou word,
aan trekdiere en diere wat pas in streke, waar gifplante voorkom, ingevoer is.-
Diere wat op stal gehou word, trek- en transportdiere, sowel as die wat
pas in 'n streek ingekom het, is, wanneer hulle uitgelaat word om te wei,
meer geneig om giftige plante te vreet as diere wat aan sulke streke gewoon
is of wat gereeld op die veld wei. Hierdie neiging is te wyte aan die feit
dat sulke diere baie van hul vermoe verloor het om tussen goeie en, giftige
plante te onderskei.	 Hierdie verminderde onderskeidingsvermoe is die
natuurlike gevolg van kunsmatige toestande, honger en die vreemdheid aan
die nuwe omgewing.

(e) Bestryding van die oorstok-euwel.—Dit sal onnodig wees om die punt
hier in besonderhede te bespreek aangesien dit reeds behandel is onder

Toestande wat aanleiding gee tot die toevallige vreet van gifplante ".

(f) Diere water gee alvorens hulle toegelaat word om op afgeoeste lande
te wei, waar die eetbare plante droog is en waar groen en sappige gifplante
aangetref word.—Die gewoonte om afgeoeste lande, veral mielielande te
bewei is algemeen in Suid-Afrika. In baie gevalle is die eetbare materiaal,

• wat nog op die lande is, droog, terwyl skadelike en giftige plante, soos die
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tulp of die sappige wilde komkommer, nog groen is en dus 'n gevaarlike
lokmiddel is vir vee wat op die lande wei. Die diere is in groter gevaar as
hulle dors is, derhalwe is dit raadsaam om hulle eers te laat suip voordat
hulle op die lande kom.

(g) Afskeiding van weeding bevattende gifplante vir veesoorte wat minder
vatbaar is vir die gevolge van gifplante.—Die feit dat sommige soorte vee, wat
wei op streke waar gifplante aangetref word, nie tekens van vergiftiging
ontwikkel, nie kan toegeskryf word aan die felt dat die diere nie sulke
plante vreet nie, of dat hulle bestand is teen die gif vervat in die betrokke
plant of plante. Op plase waar Matricaria nigellaefolia (malkopsiektebossie),
wat vergifting by beeste veroorsaak, aangetref word, sou die weiveld beter
vir skape en perde gebruik kon word, aangesien dit vasgestel is dat hierdie
diere teen die gif bestand is.

(h) Gebruik van die kampsteisel (wisselbeweiding).—Deur vergiftigde diere
van een kamp na 'n ander te verwyder, word hul toestand dikwels verbeter
en die sterftesyfer verminder, nieteenstaande die feit dat die nuwe kamp
ook gifplante kan besit. Die rede waarom die sterftesyfer verminder word,
is waarskynlik te danke aan die felt dat die diere, wanneer hulle in die nuwe
omgewing kom, die gifplante vir die eerste paar dae oorslaan. Die kamp-
stelsel is besonder nuttig in streke wat bale gifplante bevat, en sulke plante
is alleen gevaarlik wanneer dit in groot hoeveelhede gevreet word, soos
byvoorbeeld die vermeerbossie (Geigeria).

(i) Voorbehoedmiddels.—Gewoonlik is voorbehoedmiddels in gevalle van
plantvergifting van min waarde. In sommige gevalle is egter sukses behaal
deur (a) aanvullende voeding, en (b) die gebruik van voorbehoedmiddels
in die vorm van medisyne.

(a) Aanvullende voeding kan alleen geskied op plase wat van 'n milde
watervoorraad voorsien is sodat gewasse verbou kan word, of op plase waar
die eienaars die aankoop van veevoer kan bekostig. Dis duidelik dat, waar
vee in die more gevoer word voordat hulle op die weiveld uitgeja word,
op 'n meer kieskeurige manier sal wei as diere wat honger op die veld kom.
Buitendien, as sommige plante, soos vermeerbossie en bitterbossie alleen
gevreet word sal hulle vergiftiging veroorsaak, terwyl waar dit saam met ander
goeie plante gevreet word, hulle feitlik onskadelik sal wees en soms selfs
goeie voedingswaarde besit.

(b) In voorkomende behandeling met medisyne is groot sukses behaal
in gevalle van vergiftiging deur plante wat blousuur of blousuurproduserende
glukoside bevat, deur die aangetaste diere swael in te gee. Gewoonlik sal
gevind word dat die toevoeging van 5 tot 10 persent swael by 'n soutlek
voldoende sal wees om verliese te voorkom. Dis egter raadsaam waar
daar talryke gevalle van blousuur-vergiftiging plaasgevind het (lien geilsiekte)
om die diere nie alleen swael by hul soutlekke te gee nie, maar hulle dit
ook in te gee. In streke waar daar gevaar is van oksaalsuur- of oksalaat-
vergifting (asbos, Mesembrianthemum en Psilocaulon) sou dit nuttig wees om
kalsiumkarbonaat of gebluste kalk (net 1 in 20) by die soutlekke van die vee
te voeg, aangesien dit tot sekere mate onoplosbare kalsium-oksalaat sal vorm,
wat deur die dier in sy mis uitgewerp sal word. Kalsium-samestellings
behoort alleen gebruik te word waar daar gevaar is van vergiftiging deur
plante wat oksalaat bevat. Dit behoort ook nie dwarsdeur die jaar gebruik
te word nie, aangesien 'n oormaat van kalsium die prosesse van mineraal
metabolisme by die dier miskien kan belemmer.
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Algemene Behandeling in gevalle van Plantvergiftiging.

'n Belangrike punt in die behandeling van aangetaste diere is om verdere
opname van die gif uit die maagdermkanaal te verhoed. Dit kan gedoen word
deur (a) die dier van die water of te hou totdat sy ingewande skoon gewerk
is, (b) medisyne in te gee wat die gif in die maagdermkanaal in 'n onopneem-
bare vorm sal verander of dit sal vernietig ; en (c) die dier 'n purgeermiddel
in te gee.

Sodra bemerk word dat die dier siek is, behoort looisuur ingegee te
word (2 tot 4 eetlepels vir 'n bees of perd en 4- tot 1 eetlepel vir 'n skaap
of bok). As looisuur nie beskikbaar is nie, behoort dit 'n afkooksel van eike-
blare, eikebas, wilgerbas, basboombas, soetdoringbas of elandsboontjie-
wortel tweemaal daags ingegee te word totdat die maagwerk ophou. In
die geval van 'n bees behoort die afkooksel te bestaan uit +tot I- lb. van enige
genoemde bestanddele wat in 1 tot 2 pinte water vir 15 minute gekook is.

Kalium-permanganaat (Condy's crystals), wat 'n doeltreffende oksideer-
middel is, sal meeste plantgifstowwe vernietig. Veeboere moet egter
gewaarsku word dat hulle nie 'n groter dosis as wat hieronder aangegee
word, moet ingee nie, want hierdie middel tesame met plantgifstowwe
vererger die uitwerking van laasgenoemde stowwe, en kan die dier eerder
dood- as gesondmaak (vir perde en beeste moet z teelepel permanganaat
in 1 pint water opgelos word, vir skape en bokke moet 4 van hierdie dosis
gebruik word).

Ongeveer uur nadat die dier die looisuur of permanganaat ingegee is,
moet dit 'n purgeermiddel inkry. Dis onnodig om daarop te wys dat waar
die dier alreeds hewig lakseer, behoort die boer self te kan vasstel of 'n
purgeermiddel nodig sal wees of nie.

Die beste purgeermiddel vir beeste, skape en bokke wat aan vergiftiging
ly, is 'n mengsel van kasterolie en krotonolie. Elke volgroeide bees behoort,
ooreenkomstig sy grootte, 1 tot 2 pinte kasterolie te kry waarby 1 klein
teelepel krotonolie gevoeg is. Skape en bokke moet + van hierdie dosis
kry. As die dier reeds hewig aan lakseer is, moet rou-lynolie as 'n purgeer-
middel ingegee word.

Vir perde is die beste purgeermiddel, in gevalle van vergifting, pilo-
carpien of arecolien wat onder die nekvel ingespuit word. Die plek waar
die inspuiting geskied, moet eers deeglik met lysol of Little's dipstof gewas
word voordat die inspuiting geskied. In die geval van 'n volgroeide perd
word 72 grein (0.5 gram) van enige van die pilocarpien-soute, opgelos in 'n
desertlepel water wat vir 10 minute gekook het en dan tot bloedhitte afge-
koel het, toegedien. Van arecolien word 4 grein (0.05 gram) ingespuit.

(N.B.—Die looisuur of permanganaat moet gelyk met die inspuitings
ingegee word.)

Waar die dier hewig lakseer behoort carronolie (gelyke dele kalk,
water en rou-lynolie of katoensaadolie) ingegee te word. Beeste en perde
moet 1 pint tweemaal per dag ingegee word totdat 'n merkbare verbetering
plaasgevind het. Die doeltreffendheid van carronolie word verhoog deur
looisuur in die voorgeskrewe hoeveelheid of enige van die bogenoemde
afkooksels by te voeg.

Rou eiers, wat in melk opgeklop is, sal ook nuttig gevind word om die
inwendige ontsteking te versag. Beeste en perde moet een- of tweemaal
daags 'n mengsel van 1 tot 2 pinte melk kry, waarin 'n z dosyn eiers opgeklop
is.
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Baie sterk swart koffie is ook bale nuttig om die hart en sentrale senu-
weestelsel te stimuleer. Aangesien die dood in bale gevalle van plantver-
giftiging deur hartverlamming en verlamming van die sentrale senuweestelsel
veroorsaak word, is dit noodsaaklik dat die aangetaste diere sterk swart
koffie twee- tot driemaal daags moet kry (perde en beeste 1 pint op 'n tyd).
Dit is 'n vereiste,clat die koffie soet moet wees (4 onse suiker by 1 pint
koffie).

Dikwels ly diere, wat van vergiftiging herstel, aan verlies van eetlus.
Dus, om die krag van die dier op te hou moet dit rou eiers, wat in bier of
melk opgeklop is, tesame met groenvoer gegee word.

Die Wetlike aspek van Plantvergiftiging.

Eienaars van plase kan verantwoordelik gehou word vir veeverliese
as gevolg van giftige plante wat oor of deur heinings groei of wanneer
gedeeltes van giftige plante, wat gesnoei is op enige wyse in bereik
van vee gelaat word. So ook kan die verkopers van voedsels, wat
giftige plante bevat, gedwing word om skadevergoeding te betaal vir
veeverliese wat deur sulke plante veroorsaak is.

Wat betref die aanwesigheid van dele van giftige plante in koring
(broodvergiftiging) bepaal Regulasie 12 (7) van die Wet op Voedings-
middels, Medisyne en Ontsmettingsmiddels (No. 13 van 1929), as volg :
„ Elke meul waarin graan vir menslike gebruik gemaal word, moet van
doeltreffende sif- en uitwaaitoestelle voorsien wees, sodat die saad
van Senecio (Sprinkaanbos) geheel-en-al saam met enige ander giftige
of vir die gesondheid nadelige saadjies of stowwe verwyder kan word.
Enige persoon wat sodanige meel of meelblom, bevattende sulke saad
of stowwe, verkoop, sal horn aan 'n misdaad skuldig maak."

Die Belangrikste Gifplante.

(1) Vermeersiektebossie, (2) Malkopsiektebossie, (3) Senecio-plante (Dunsiekte),
(4) Gousiektebossie, (5) Gifblaar, (6) Geilsiektebossie (Compositae, ens.), (7) Slangkop-
groep (Liliaceae), (8) Tulp, (9) Stywesiektebossie, (10) Jaagsiektebossie, (11) Geeldikkop-
siektebossie, (12) Krimpsiektebossie, (13) Seringbessie, (14) Kruidjie-roer-my-nie, (15) Wilde
komkommer, (16) Perdestert (Dronksiekte), (17) Kasterolie-boontjie, (18) Inkbessiebos,
(19) Stinkblaar, (20) Wilde tabak, (21) Bitterappel, (22) Januariebossie (Thymelaeceae),
(23) Gifboom, (24) Selonsroos, (25) Klimop (Cynanchum), (26) Bitterbossie, (27) Bietou

Weens gebrek aan ruimte word alleen die plante wat van die grootste
ekonomiese belang is, hier bespreek.*

Dit moet onthou word dat 'n juiste diagnose van gevalle van vergiftiging
gladnie 'n eenvoudige taak is nie, derhalwe behoort, indien moontlik, die
dienste van 'n bevoegde veearts verkry te word.

I.—Vermeersiekte veroorsaak deur Vermeerbossies.

Geigeria aspera Harv.	 Geigeria pectidea (Dc.) Harv.
Geiiggeria passerinoides (L'Her.) Harv.	 Geeria zeyheri Harv.

Dis deur middel van proewe vasgestel dat vermeersiekte deur die boge-
noemde Geigeria-soorte veroorsaak word.

* Vir meer besonderhede met betrekking tot giftige plante, giftige voedingstowwe, en
swambesmette voedingstowwe, sien „ The Toxicology of Plants in South Africa " deur
Douw. G. Steyn ; verkrygbaar van die Sentrale Biblioteek van die Departement.
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Dis gevind dat Geigeria aspera die giftigste van hierdie soorte is. Dis
ongeveer 10-maal so giftig as Geigeria passerionides ; Geigeria zeyheri en

Geigeria pectidea, wat 2- tot 3-maal so giftig is as Geigeria
Giftigheid	 passerinoides, is ongeveer ewe giftig. Dit moet egter inag-van die
Boss i esoorte. geneem word dat die giftigheid van een en dieselfde soort,

wat in verskillende streke aangetref word, baie kan verskil.
Definitiewe gegewens met betrekking tot die giftige bestanddele van die
soorte is egter nog nie beskikbaar nie, hoewel ondersoekings in hierdie
verband tans nog op Onderstepoort uitgevoer word.

p

Geigeria aspera Hary.—Groei 6-12 duim hoog ; lang dun, skurwe blaartjies ;
geel blommetjies. Sover bekend kom dit voor in Naauwpoort, Vrede, Heilbron,
Kroonstad, Bethlehem, Potchefstroom, Wolmaransstad, Vryburg, Wakkerstroom,

Standerton, Potgietersrust.

Skape en bokke is meer vatbaar as beeste vir die siekte. Selfs perde
en donkies ly soms aan vermeersiekte.

Siektetekens. 
Geriefshalwe word vermeersiekte hier in 4 verskillende
vorms verdeel, naamlik (a) die vermeervorm, (b) die vorm

waarvan opblaas die vernaamste verskynsel is, (c) die stywe vorm, en (d) die
verlammingsvorm. Verskillende soorte diere word gewoonlik op verskillende
maniere aangetas, dog die indiwiduele dier kan een of meer van hierdie
vier vorms wys.

Skape.—Skape ontwikkel gewoonlik 'n kroniese vorm van vermeersiekte
met maagwerk, dog hierdie tekens kan ook gepaard gaan met opblaas en
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styfheid, veral in die agterbene. Die eerste merkbare teken by die siek
dier is dat dit gedurig kwyl. Dit duur voort totdat die dier begin vermeer.
Dikwels gebeur dit egter dat die skaap skielik doodgaan nadat dit Geigeria
aspera en Geigeria pectidea gevreet het, en dit wel sonder om enige van die
bogenoemde tekens te wys. Dit het ook gebeur in die geval van proewe
waar Geigeria zeyheri aangegee was. Deur die langdurige lakseer en vermeer
word die diere you maer en uiteindelik so swak dat hulle nie kan opstaan
en loop nie. As 'n dier in so 'n toestand is, is dit moeilik om tussen gewone
swakheid en verlamni::-ng te onderskei. Dis dikwels opgemerk dat aange-
taste diere miskien sal vermeer en onmiddellik daarna weer begin wei.
Asemhaling kan of vinnig of diep of oppervlakkig wees. Die slag van die

1E hart is gewoonlik eers sterk en vinnig, maar met verloop van tyd word dit
swakker en swakker totdat dit naderhand byna nie merkbaar is nie.

Bokke.—Bokke word feitlik op dieselfde manier as skape aangetas,
hoewel eersgenoemde meer vatbaar skyn te wees vir die verlammingsvorm
van die siekte, wat dikwels gepaard gaan met een of meer van die ander
vorms, veral opblaas en styfheid. Styfheid mag egter as die beginstadium
van verlamming beskou word.

Beeste.—Beeste vertoon gewoonlik die verlammingsvorm van die siekte.
In die begin kwyl die bees baie, loop stadig en styf, blaas op en val vinnig af
in kondisie. Die vermeerverskynsel word baie selde by beeste gevind.

Die nadoodse voorkoms hang af van die vorm van die siekte waaraan
die dier gely het. Die letsels wat gewoonlik gevind word, by alle dooie

Nadoodse 
diere (wat aan hierdie siekte gevrek het) is as volg : die lippe

voorkoms. is Of vol kwyl Of hulle is bevlek deur die groenkleurige ver-
meersel, gepaard met 'n akute kataragtige vermeersel, ge-

paard met 'n akute kataragtige maagdermontsteking. Ook kan die volgende
aanwesig wees : oorvloedige toevoer van bloed en aanwesigheid van watersug
in die longe ; aanwesigheid van die maaginhoud in die lugpyp en sy ver-
takkings ; akute of kronies lugpypontsteking ; bloeding van en in die lug-
pype, middelvlies en die limfkliere van die keelholte ; verswakking van
die hartspiere en die lewer en watersug in die lewer-limfkliere.

Boere het al baie probeer om aangetaste diere te dokter deur paraffien,
kerol en terpentyn in te gee, dog sonder enige goeie gevolg. En selfs al sou

Behandeling. 
dit moontlik wees om 'n doeltreffende middel te vind, sou dit
van geringe waarde wees, aangesien sodra die behandelde dier

losgelaat word, by onmiddellik weer die vermeerbossie sal vreet. Gevolglik sal
dit nodig wees om dieselfde dier verskeie keer gedurende die dag te behandel.
Derhalwe kan behandeling alleen doeltreffend wees as die behandelde dier ver-
hinder word om weer van die plant te vreet. Maar ongelukkig is feitlik ai die
place in vermeersiekte-streke totaal deur die plant ingeneem, sodat die enigste
alternatief is om met die vee te trek of om 'n gedeelte van die plaas skoon
te maak. As boere egter verlang om hul diere te behandel, dan sal die enigste
prosedure, wat op die oomblik aanbeveel kan word, wees om eers 'n purgeer-
middel in te gee, gevolg deur kalkwater en rou-lynolie om die maag-
dermontsteking teen te werk. Aangetaste diere herstel gewoonlik vinnig
wanneer hulle van vermeerbossieveld weggeneem en toegelaat word om
op skoon veld of groen lande te wei.

Baie boere beweer dat Geigeria passerinoides goeie skaapkos is, mits
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dit matig gevreet word. Hierdie bewering is aanneemlik sover dit hierdie

Voorkoming, 
besondere soort vermeerbossie betref. Die ander drie soorte
Geigeria is egter te giftig om enige waarde as veevoer te besit.

Hoe gouer boere, wat in vermeersiektestreke woon, besef dat daar op
die oomblik weinig hoop is om 'n goedkope, doeltreffende en betroubare
middel teen vermeersiekte te vind, hoe beter sal dit vir hulself en vir die
land in die algemeen wees. Hul enigste redding le in die gedeeltelike of
algehele uitroeiing van die plante wat die siekte veroorsaak. In die gevai
van Geigeria passerinoides, waarvan sowat 8 tot 10 lb. of meer gevreet moet
word om 'n skaap dood te maak, behoort die boer minstens een groot kamp
op sy plaas te omhein en dit skoon te maak sodat by sy vee in so 'n kamp
kan jaag sodra die siekte sy verskyning maak. So you as die siektetekens
verdwyn het, kan die diere weer toegelaat word om op die vermeersiekte-
veld te wei. Op hierdie manier sal dit moontlik wees om verliese weens
die siekte te verminder of selfs te voorkom.

Met betrekking tot die ander drie soorte, en veral Geigeria aspera, sal
dit raadsaam wees om hulle sover as moontlik uit te roei, want hulle is bale
giftig. Wisselbeweiding, soos reeds beskryf, sou voordelig in so 'n geval
toegepas kan word.

Gewoonlik is boere huiwerig om enige poging tot uitroeiing van hierdie
plante aan te wend, aangesien dit so 'n hopelose taak skyn te wees. Dit is
egter byna ongelooflik wat werklik uitgerig kan word as die probleem
kragdadig en doelmatig aangepak word. 'n Boer in die gebuurte van Grikwa-
stad het daarin geslaag om sy plaas in die tydperk van 4 jaar, en teen die
geringe som van £134, heeltemal van Geigeria passerinoides skoon te maak.
Die nut van die kampstelsel en die skoonhou van sulke kampe kan vandag
op verskeie plase in Grikwaland-wes gesien word.

Die groot objeksie wat boere teen uitroeiing het, is die koste daaraan
verbonde. Dog wanneer inaggeneem word dat boere soms tot 80 persent
van hul vee as gevolg van vergiftiging deur hierdie plant verloor, sou dit
klaarblyklik beter wees om, se, 10 persent van die kudde te verkoop en
die geld vir die uitroeiing van die plant te gebruik.

Die oorstok van plase veroorsaak 'n geweldige toename van die plant
en speel dus 'n belangrike rol in die verliese deur „ vermeersiekte ".

In 1930 het die boere in Grikwaland-wes verliese gely soos nog nooit
tevore bekend was nie. Die weelderige groei van Geigeria passerinoides was
blykbaar tewyte aan die reens wat besonder vroeg, d.w.s. in Julie, Augustus
en September, die vorige jaar geval het. Dit het die groei van die vermeer-
bossie bevorder, terwyl die koue weer die groei van ander goeie plante
gestrem het.

Met die uitroeiing van hierdie plante is daar 'n paar belangrike punte
wat inaggeneem moet word. Die Geigeria-soorte is in werklikheid jaarplante,
maar in jare wanneer die somerreens laat en die herfsreens vroeg is, kan die
wortels van bale van hierdie plantsoorte die winter oorlewe, om in die vol-
gende seisoen weer uit te loop. Die plante behoort dus uitgetrek te word
en nie afgesny nie, want in die laaste geval bly die wortels natuurlik in die
grond.

In die voorkoming van vermeersiekte het baie boere reeds goeie resultate
behaal deur die diere (soos deur Onderstepoort aanbeveel) toe te laat om vir
ongeveer 'n uur op gars- of hawerlande te wei voordat hulle toegelaat word
om op die vermeersiekteveld te wei.
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Op die oomblik word aan hierdie ernstige probleem soveel aandag as
moontlik deur die Departement van Landbou en Bosbou geskenk, en is
dit die bedoeling om veldproewe uit te voer met die doel om middels of
metodes vir die voorkoming en behandeling van vermeersiekte te vind.

2.—Dronksiekte of Stootsiekte by Beeste in Natal.
(Matricaria Nigellaefolia—Dronksiektebossie).

Beeste kry dronksiekte as hulle die Matricaria Nigellaefolia (dronk-
siektebossie) vreet. Dit is 'n rankplant en word omtrent 1 voet hoog en dra
veelverdeelde blare en geel blomme. Dit floreer alleen in vogtige grond
en in vleiagtige streke.

Die eerste merkbare teken is dat die oe van uitdrukking verander,
d.w.s. die oe is wild en starend. Kwaai diere word mak in die beginstadium

Siektetekens. 
van die siekte. Aangetaste diere loop rusteloos rond, hou
die kop besonder laag en struikel dikwels. Sours bewe die

ore. Die mees kenmerkende teken van die siekte is dat die dier stoterig
word. Dit het 'n neiging our t'ie kop teen soliede voorwerpe, soon borne,
pale, ens., te stoot. Hierdie stoterigheid geskied soms in buie en die dier
kan die kop of saggies teen lets rus Of dit met sy hele gewig daarteen druk.
Verder gaan sulke buie soms gepaard met 'n soort stuiptrekking of trekkings
van die spiere. Die dier drink en vreet ook beswaarlik en verloor later sy
eetlus geheel-en-al. Hardlywigheid is gewoonlik altyd 'n verskynsel. Die
siekte kan van 'n paar dae tot 'n paar weke duur en in meeste gevalle moet
die dier afgemaak word.

Die na-doodse ondersoek is negatief, behalwe dat maerte en kneus- en
skaafplekke aanwesig is.

3.—Dunsiekte of ensoiitiese verharding van die lewer by perde,en
„ Mokeno- " of perssiekte by beeste (Senecio-vergiftiging by
vee.)

Verskillende soorte van die Senecio-plant, wat oral in die Unie aangetref
word, het reeds in die verlede onberekenbare verliese aan vee veroorsaak,
en aangesien die verspreiding van die plante steeds toeneem, het dit 'n
probleem geword wat die ernstige aandag van alle veeboere vereis.

Die volgende is 'n lys van die verskillende Senecio-soorte wat as giftig
bekend is, tesame met die streke waar hulle aangetref word :-

(1) Senecio Burchellii D.C. (Sprinkaanbos, kruiskruid)—
Grikwaland-wes, die suidelike, suid-oostelike en oostelike
dele van die Kaapprovinsie, Oranje-Vrystaat, Transvaal en
Natal.

(2) Senecio ilicifolius Thunb. (Sprinkaanbos, guanobos, kruiskruid)—
word meesal as 'n onkruid op bewerkte lande in die suidelike en suid-
oostelike dele van die Kaapprovinsie en in Pretoria distrik, Transvaal, aan-
getref.

(3) Senecio isatideus D.C. (Kruiskruid, „ Dan's Cabbage ")—suidooste-
like en oostelike Kaapprovinsie tot by Grikwaland-oos, oostelike Oranje-
Vrystaat, Natal en Basoetoland.

(4) Senecio retrorsus D.C. (Kruiskruid, „ Dan's Cabbage ", Molteno-
siekte plant)—suid-oostelike en suidelike Kaapprovinsie tot by die Aliwal-
Noord distrik, Natal en Basoetoland.

Giftige
Senecio-
soorte.
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(5) Senecio scleratus, Schweikerdt sp. nov. (Kruiskruid)—Pietersburg
distrik, Transvaal.

(6) Senecio vulgaris L. (Kruiskruid)—Riversdal en Knysna, K.P., en
Leribe (Basoetoland).

Senecio retrorsus D.C.—Tot 2 voet hoog ; gewoonlik net een stam uit 'n wortelstok ;
smal blare tot 3 duim lank ; baie geel blommetjies aan die bo-end van die stam. Kom
voor van Port Elizabeth tot Grikwaland-Oos en na die weste tot by Middelburg, K.P.
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Volgens die proewe wat op Onderstepoort uitgevoer is, is Senecio
scleratus verreweg die giftigste van die Senecio-soorte. Senecio isatideus
is giftiger as die ander bogenoemde Senecio-soorte. Hoe jonger die plant,
hoe hoer is sy gifgehalte.

Die verloop van die siekte, of dit akuut, sub-akuut of kronies is, hang
af van die giftigheid van die plant, die hoeveelheid wat gevreet word, en

die tydperk binne watter tyd so 'n hoeveelheid gevreet is.
Siektetekens (a)-Akute of sub-akuta Seneciose of Senecio-vergiftiging.—Akute
van Senecio-
vergiftiging. Senecio-vergiftiging kom voor wanneer groot hoeveelhede

van hierdie plante binne 'n betreklik kort tydperk gevreet
word. Die siektetekens ontwikkel baie vinnig, en gewoonlikgaan die diere
binne 'n paar dae dood. In gevalle waar kleiner hoeveelhede gevreet word,
is die vergiftiging sub-akuut.

Perde.

Akute vergiftiging ontstaan selde by perde, dog waar dit die geval is,
word dit byna uitsluitlik beperk tot diere wat nie aan Senecio-veld gewoond
is nie. Die siektetekens is as volg : toenemende lomerigheid ; die dier
staan met toe oe en leun sy kop op die krip ; haal met moeite asem ; gaap
van tyd tot tyd ; die polsslag, wat in meeste gevalle nie vinnig word nie is
swak ; die dier wys tekens van koliek ; die oogslymvlies is geel. Gewoonlik
beswyk die dier in 'n half-bewustelose toestand binne drie dae tot drie
weke nadat dit die plant gevreet het.

In sub-akute Seneciose, wat nie dikwels voorkom nie, kom die volgende
siektetekens voor : lomerigheid ; die dier leun sy kop op die krip ; dit
verloor sy eetlus ; soms is dit effens koorsig ; sy gewig neem af ; die maag
is opgekrimp en koliek is afwisselend aanwesig ; die oogslymvlies is oranje-
geel gekleur en bloedinge is soms aanwesig ; die dier gaap dikwels en sy
polsslag is versnel en swak ; dit haal met moeite asem ; in sommige gevalle
is bloed in die urine aanwesig ; van tyd tot tyd sal die dier miskien sy kop
in 'n hoek van die stal druk, en soms word dit so erg opgewonde dat dit
probeer om langs die stalmure op te klim of deur heinings te breek, met
die gevolg dat dit aan die kop en voorlyf gewond en gekneus word ; die
dier slinger as hy loop en soms skyn dit half-bewusteloos te wees ; by
sommige diere bewe die spiere van die skouer of ander dele van die liggaam.
Aangetaste diere kan skielik beswyk of die siekte kan vir 'n paar weke sloer.
Dit gebeur selde dat 'n aangetaste diet heeltemal herstel.

Na-doodse voorkoms.—Die karkas wys maerte ; algemene geelsug ;
verwonding aan uitstaande dele van die liggaam ; die limfkliere bevat 'n
groot hoeveelheid waterige vloeistof, ook kan dit bloedinge vertoon ; die
milt is opgeswel ; bloedinge op 'n taamlike groot skaal kan ook aanwesig
wees in organe soon die maagdermkanaal, hart, niere, lewer, ens., en ook
onder die buikvlies ; die lewer is vergroot en harder as gewoonlik ; waar
die lewer gesny word het dit 'n marmeragtige voorkoms ; die wande van
die blindederm en grootderm is verdik, weens die aanwesigheid van 'n
liggeel jellieagtige vloeistof ; in sommige gevalle is die inhoud van die inge-
wande met bloed gemeng.

Beeste.

Aangetaste diere verloor hul eetlus en is gewoonlik lomerig ; as die
dier eenmaal gaan le het dan staan hy onwillig op, en as hy gedwing word om
te loop dan slinger hy of leun sy kop teen 'n muur of soiets ; in sommige
gevalle is die oogslymvlies geelkleurig ; soms druk die dier hard sonder
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dat dit mis; in sommige gevalle sal die aangetaste dier mense bestorm ;
soms word die kop teen 'n muur gedruk ; uiteindelik is die dier nie in staat
om op te staan nie en le en kreun. Die dood volg gewoonlik binne 'n paar
dae tot 'n paar weke.

Nadoodse voorkoms.—Behalwe die letsels, soos hierbo in die geval van
'n perd beskryf, vind ons ook die volgende by beeste : ontsteking van die
galblaas (die wande is baie verdik weens die aanwesigheid van 'n geel jellie-
agtige voeistof en bloedinge) ; in sommige gevalle is die gal met bloed
gemeng ; die voue van die ware of vierde maag of melkpens en die weefsels
rondom die nersderm is taamlik verdik weens die aanwesigheid v4n 'n
jellieagtige vloeistof ; in sommige gevalle is bloed in die blindederm en
grootderm aanwesig, terwyl die slymvliese van die maagdermkanaal ont-
steking wys.

Skape.

Skape wat nie aan Senecio scleratus veld gewoond is nie, kan beswyk
binne 24 uur nadat hulle die plant gevreet het, of hulle kan ernstige siekte-
tekens vertoon soos die by beeste ; die na-doodse voorkoms is dieselfde ;
in baie gevalle is 'n waterige vloeistof in groot hoeveelhede in die bors en
maagholte aanwesig.

(b) Kroniese Seneciose of Senecio-vergiftiging.—Kroniese Senecio-vergif-
tiging word veroorsaak wanneer diere herhaalde male gedurende 'n lang
periode klein hoeveelhede van die plant vreet. Aangetaste diere kan vir
maande of, in sommige gevalle, selfs vir meer as 'n jaar lewe voordat hulle
doodgaan.

Perde.

Kroniese Senecio-vergiftiging by perde is bekend as dunsiekte of ensoOtiese
verharding van die !ewer. Die siektetekens is as volg : in baie gevalle
gaap die dier van tyd tot tyd en staan met geboe kop en toe oe en is lomerig ;
dit word you maer ; ongekoude voer of gras steek by die bek uit ; in die
stal leun die dier sy kop op die krip of druk dit teen die muur ; dit loop in
kringe, en skuur sy skop en heupe teen die muur en, blykbaar, voel hy geen
pyn as hy homself seermaak nie ; die dier ontwikkel 'n ontaarde smaak,
want dit sal miskien die kooigoed vreet terwyl die krip vol sappige voedsel
is ; hoe langer hoe minder is die perd in staat om sy balans te hou, en slinger
as hy loop, en sleep sy pote ; waar hy staan, swaai sy lyf heen en weer ;
die dier loop doelloos op die veld rond, loop homself soms vas in heinings,
val oor rotse of in 'n sloot en vrek op hierdie manier ; in vergevorderde
stadiums van die siekte haal dit baie moeilik asem en is die polsslag versnel.
Dragtige merries gooi dooivul af. Uiteindelik verkeer die dier in 'n half-
bewustelose toestand, is nie in staat om op te staan nie, voel nie 'n spelde-
prik nie, en beswyk. Die oogslymvlies is selde geelkleurig, dog daar kan
bloeding aanwesig wees. In sommige gevalle volg die dood terwyl die dier
in 'n toe ,_tand van opgewonde.nheid verkeer, terwyl ander diere heeltemal
kalm doodgaan.

Siek diere herstel selde. In meeste gevalle vrek aangetaste diere vroeer
of later, want die lewer word op 'n onherstelbare manier beskadig.

By nadoodse ondersoek word 'n vermaerde toestand en verwonding
aan die oppervlakte van die karkas gevind ; die oogslymvlies en ander slym-
vliese is selde geelkleurig; in sommige gevalle bevat die limfkliere 'n groot
hoeveelheid waterige vloeistof ; skuim kan miskien by die neusgate uitkom ;
daar kan 'n oormate van vloeistof in die hartsakholte aanwesig wees met
bloeding op die hart en in die kamers en spiere van die hart ; die !ewer is
in meeste gevalle kleiner en harder as gewoonlik, terwyl sy oppervlakte
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ongelyk, en sy kleur in meeste gevalle bruin of grys-geel is ; die maag is
baie vergroot en bevat 'n groot hoeveelheid voedsel ; in sommige gevalle
is die slymvlies van die kleinderm geswel, en is bloedinge in die slymvlies
van die maag aanwesig ; die wande van die blindederm en grootderm is
verdik weens die aanwesigheid van 'n geel jellieagtige vloeistof.

Beeste.

K;oniese Senecio-vergiftiging by beeste is bekend as „ Molten() "-siekte
of „ perssiekte ". Die siektetekens is as volg : aanhoudende laksering in die
beginstadium ; die hare staan orent ; die dier word maer en uitgeput
en verloor sy eetlus ; die persing, wat met laksering gepaard gaan, is soms
so geweldig dat die nersderm (rektum) omdop en bloei ; die dier le en kreun,
en ly klaarblyklik baie pyn ; sommige aangetaste diere word kwaai en sal
iemand wat naby kom bestorm ; diere wat op stal gehou word druk die kop
in die hoeke of teen die mure of loop in kringe rond soos in die geval van
perde ; uiteindelik word die dier half-bewusteloos, en die dood volg na
'n paar dae of 'n paar weke nadat die siektetekens opgemerk is.

By nadoodse ondersoek word 'n vermaerde toestand gevind ; die lewer
is kleiner, verhard, styf en ongelyk, en in meeste gevalle is dit blouerig
van kleur ; bloeding en 'n jellieagtige vloeistof is in die wande van die
galblaas sowel as in die hart aanwesig ; die letsels in die melkmaag is dieselfde
as die wat tevore in akute gevalle geskryf is ; die ingewande wys ontsteking,
en hul inhoud is soms met bloed gemeng.

Skape.

Die siektetekens van kroniese Senecio-vergiftiging by skape is as volg :
maerte ; swakheid en lomerigheid ; beswaarlike asemhaal ; en 'n swak
dog versnelde polslag. In sommige gevalle lakseer die diere en loop doelloos
rond.

Die nadoodse voorkoms en letsels is dieselfde as wat in die geval van
beeste beskryf is.

Dit is moontlik om 'n diagnose van Senecio-vergifting te maak deur die
lewer te ondersoek. 'n Stukkie lewer (ongeveer die grootte van 'n man se

duim) behoort in 'n 10 persent formalien-oplossing gesit en
Diagnose.

aan die Direkteur van Veeartsenydiens, Onderstepoort, vir
ondersoek gestuur te word. Bottels met formalien kan van Onderste-
poort verkry word.

Dit baat feitlik niks om diere wat ly aan Senecio-vergiftiging te behandel
nie, want as die siektetekens eers eenmaal sigbaar is, dan is die lewer reeds

Behandeling. 
so ver beskadig dat daar geen middels is wat meer sal help
me.

Wanneer die siekte in 'n vroee stadium opgemerk word, moet die dier
volop sappige voer (groen gars, hawer, lusern, ens.) saam met suikerstroop
kry. Die suiker in die stroop beskerm die lewer teen verdere beskadiging
deur giftige stowwe. Suiker (1 koppie vol tweemaal per dag vir perde en
beeste) kan in plaas van suikerstroop gegee word.

Voorkoming.—Aangesien dit nutteloos is om gevalle van Senecio-ver-
giftiging te behandel, is voorkoming van die siekte van uiterste belang. Dit
kan as volg gedoen word :-

(a) Deur te verhoed dat die veld oorstok word, waardeur voldoende
voedsel vir die diere beskikbaar sal weer ;
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(b) deur die veld, waar giftige Senecio-plante aanwesig is, vir herfs-
en winterweiding te gebruik. Senecio-plante is op hul giftigste
net voordat hulle begin blom. In die herfs het hulle reeds saad
geskiet en is dan minder giftig. Tensy die plante in goedbeskutte
plekke groei, gaan hulle in die winter dood. Wanneer die plant
volgroeid is, is vee minder geneig om dit te vreet. Dis meesal
die jong plante van dieselfde grootte as die jong gras wat gevreet
word. Op veld waar Senecio-plante volop aangetref word,
is dit soms onmoontlik vir vee om op die gras te wei sonder
sommige van die plante in te kry. Dit is die soort veld wat ge-
woonlik dunsiekte by perde veroorsaak. Perde is kieskeurig
in hul weiding en sal nie maklik vreemde plante ;ireet nie. Dis
moeilik om sommige Senecio-plante uit te roei, want hul wortel-
stelsel is geneig om elke jaar uit te loop.

Waar moontlik moet veld, wat erg met Senecio besmet is, omgeploeg
en vir gewasse gebruik word. Hierdie metode, tot voorkoming van Senecio-
vergiftiging, is reeds met groot sukses deur sommige veeboere toegepas.

4.—Gousiekte (Rubiaceae).

Pachystigma pygmaeum (Schltr.) Robyns (Gousiektebossie, Witappeltjie).

Pachystigma pygrnaeum (Schltr.) Robyns.—Ongeveer 6-9 duim hoog met
bale vertakte wortels ; harige blare teenoormekaargeplaas ; groen-
agtige blomme, vrug ongeveer duim in deursny. Kom voor in Pretoria,
Witwatersrand, Rustenburg, Potchefstroom, Zeerust, Ermelo, Carolina,

Bothaville, Piet Retief.

Gousiekte ontstaan by skape en beeste, en word veroorsaak deur die
sogenoemde gousiektebossie, wat veral die hart aantas. Dit veroorsaak 'n
kroniese ontsteking van die hartspiere, waardeur die hart verswak word.
Perde word skynbaar selde aangetas.
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Totnogtoe is die gousiektebossie slegs in Natal en Transvaal aangetref.
Dit besit 'n ondergrondse stam met 'n vertakte wortelstelsel, en waar dit
bo die grond verskyn, dra dit van een tot agt smal groen-geel blaartjies wat
harig aan beide kante is. Die blare kom gewoonlik in November uit, en
die blomme, wat geel-groen is, in die begin van Desember. Teen die middel
van Januarie dra dit appeltjies wat, wanneer volgroeid, so groot soos 'n
okkerneut is. Dit is sy diep wortelstelsel wat die plant in staat stel om
droogtes baie beter as ander plante te weerstaan. Boere beweer dat die
giftigheivan die plant van jaar tot jaar afwissel, wat waarskynlik aan verskille
in klimaatstoestande toegeskryf kan word.

Die dood vind gewoonlik baie skielik plaas. Die siekte kan vir 'n tydperk
van drie weke onder lede bly. Aangesien dit baie stadig ontwikkel, is die
dier oenskynlik gesond, maar as dit gejaag word, word dit you moeg, val
plat en hyg na sy asem. Ander diere, weer, spring comer in die lug of draai
in die rondte en slaan dood neer. Gewoonlik sal gesien word dat die dier
traag is en agterbly, want dit is nie in staat om met die kudde tred te hou
nie. Sulke diere kan van 1 tot ongeveer 30 dae leef. Asemhaal word baie
versnel, wat tewyte is aan die swak werking van die hart. Gewoonlik is
daar geen koors aanwesig nie.

'n Helder waterige vloeistof kom in groot hoeveelhede in die maag
en borsholtes voor. Die hart is baie vergroot en sy kamers merkbaar met

bloed gevul.
Nadoodse
Voorkoms. In baie kroniese gevalle is die hartwande baie dunner en

harder as wat gewoonlik die geval is, en is lig-grys of lig-roof
van kleur. In minder kroniese gevalle kan die hart 'n normale voorkoms
he. In die geval van beeste is die hart nie altoos merkbaar aangetas nie.
Monsters van die hart behoort in 10 persent formalien gestuur te word
aan die Direkteur van Veeartsenydiens, Onderstepoort, Pretoria, vir diagnose.

Behandeling.—Dis duidelik, uit die aard van die siekte, dat behandeling
van aangetaste diere van min nut is.

Weiveld, wat erg deur gousiektebossie oorgroei is, behoort vir winter-

weiding gespaar te word, want dan sal die bossie doodgeryp wees.

5.—Gifblaar of Blaargif (Dichapetalaceae).

Dichapetalum cymosum (Hook) Eng.

Hierdie plant is wyd oor Transvaal versprei en is dikwels die oorsaak
van swaar sterftes onder beeste, skape en bokke. Die plant besit 'n besonder
goed-ontwikkelde wortelstelsel, gevolglik is die ontwikkeling van die blare
in die lente nie van reen afhanklik nie. Daarom is dit 'n dreigende gevaar
vir vee in die lente. Gifblaar is een van ons dodelikste gifplante. Sy giftige
bestanddeel is 'n sterk hart-vergif wat maklik oplosbaar is in water. Die
siektetekens is bespeurbaar binne 'n paar uur vandat die plant gevreet is,
en as hulle eenmaal hul verskyning gemaak het, kan die dier binne 'n paar
minute doodgaan. Dit gebeur soms dat die dier, terwyl hy water suip, of
kort daarna, in die lug spring, as gevolg van skielike hartverlamming, en
dood neerval. Dit neem maar net 'n paar blare om 'n skaap of bok dood
te maak. Die aangetaste dier het skielik 'n terneergedrukte voorkoms
en sy liggaam en lede is hard aan bewe ; dan slaan hy om en in 'n paar minute
is hy dood.

Die nadoodse ondersoek is negatief.
Behandeling.—Aangesien aangetaste diere baie skielik doodgaan is be-

handeling in baiegevalle nie van veel waarde nie. Olieagtige purgeermiddels en
hart-versterkende middels (sterkswart koffie of alkohol, bier, brandewyn, ens.)
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behoort ingegee te word. Die dier moet ook van die water weggehou
word totdat die ingewande skoongewerk is. (Sien Algemene Behandeling
van Gevalle van Plantvergiftiging.)

Dichapetalum cymosum (Hook.) Engl.—'n Plant ongeveer
6-9 duim hoog met baie vertakte en diep wortels ; lang
dun gladde of harige blare ; roomkleurige blomme. Kom

in baie dele van Transvaal voor.

6.—Geilsiekte by Vee.

Compositae, Gramineae, ens.

Die benaming „ geilsiekte ", soos deur boere gebruik, beteken nie
'n spesifieke siekte nie, maar dit is 'n saamgestelde naam vir verskillende
siektes waarvan die meeste deur plantvergiftiging veroorsaak word. In
die oorgrote meerderheid van gevalle word die sogenoemde geilsiekte deur
blousuur-vergiftiging veroorsaak, deurdat verlepte groen gras deur die vee
gevreet word. Geilsiekte heers gewoonlik 'n paar dae tot 'n paar weke
nadat die eerste somerreens geval het. Dis moontlik vir diere om aan
geilsiekte dood te gaan as hulle verlepte gras 'n uur na sonop op baie warm
dae vreet, want selfs op daardie tyd van die dag besit die verlepte groen
gras 'n baie hoe gehalte blousuur.

Soos hieronder aangedui is daar baie plante wat blousuur bevat, en dit
is derhalwe duidelik dat alle soorte vee aan geilsiekte onderhewig is.

Die ware geilsiekte word gekenmerk deur sy vinnige verloop, want
dikwels word diere op die veld of in die kraal dood gevind, sonder dat daar
enige siektetekens sigbaar was. Die siektetekens kan begin binne 'n paar
minute vandat die verlepte gras gevreet is. Die aangetaste dier blaas op
en haal met moeite asem ; dit is rusteloos, kry bewerasie van die spiere en
stuiptrekkings, en dit kan in die lug spring of agteruit steier. Dit kan ook
vermeer, terwyl die sigbare slymvliese eers rooierig is en later tot 'n donker-
pers verander.

Met nadoodse ondersoek van 'n dier wat dood is aan die blousuur-
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vorm van geilsiekte, sal die volgende verskynsels gevind word : as die

Nadoodse	
dier kort na die dood afgeslag word, sal daar baie bloed

Voorkoms.	 vloei uit die weefsels onder die vel ; die longe en lewer,
en in sommige gevalle sal die niere ook bale bloed bevat ;

soms is daar skuim in die lugpyp, en in bale gevalle is die grootpens opgeblaas
(„ opblaasgeilsiekte ").

Of die dier aan die blousuur-vorm van geilsiekte dood is of nie, kan
maklik vasgestel word A die inhoud van die grootpens van so 'n dier binne

'n paar uur na die dood versamel word. Aangesien blousuur
'n gas is, verdwyn dit uit die dier se liggaam kort na die dood
(hoe warmer die weer, hoe gouer verdwyn die blousuur uit
die dooie dier). Gewoonlik kan na 24 uur, vanaf die dood van

die dier, geen spoor van blousuur in die inhoud van die grootpens meer
gevind word nie. Vir 'n diagnose moet die inhoud van die pens van 'n
verdagte geval van geilsiekte in 'n fles verseel word (sodat geen gasse kan
ontsnap nie)of liefs in 'n vrugtebottel wat voorsien is van 'n goeie gomlastiek-
ring. Dit moet gedoen word onmiddellik nadat 'n monster van die inhoud
van die grootpens verwyder is. Die fles moet die opskrif dra : „ Toete
vir geilsiekte ", en tesame met 'n volledige beskrywing van die siektetekens,
ens., aan die Direkteur van Veeartsenydiens, Onderstepoort, gestuur word.

Aangesien geilsiekte bale vinnig verloop en blousuur 'n dodelike gif
is, kan behandeling nie van veel nut wees nie. Wat egter gedoen kan word

is om die dier 'n inspuiting in die aar te gee van 'n 20 percent
Behandeling natriumtiosulfaat („ hypo ") oplossing. Vir perde en beeste
en Voor-
koming.	 is die dosis 10 tot 15 gram en vir skape 2 tot 3 gram. Dus

moet alle aandag aan voorkoming geskenk word.

Aangesien dit herhaalde male deur proewe bewys is dat swawel 'n
goeie voorbehoedmiddel is teen die blousuur-vorm van geilsiekte, word
dit aanbeveel dat veeboere as volg te werk gaan : die diere behoort vrye
toegang te he tot swawel-lekke, en op veld waar daar 'n gebrek aan mineraal-
elemente is (m.a.w. waar die diere 'n neiging toon om bene, lappe, ens.,
te vreet), moet 1 deel swawel by elke 19 dele van die lek gevoeg word, en op
ander veld sal 1 deel swawel by 12 dele lek voldoende wees. 'n Oormaat
van swawel kan egter die diere vergiftig. Volgroeide skape en bokke kan
met veiligheid vir fare agtereen 'n teelepel swawel (gelykvol) gegee word.
Vir perde en beeste is die dosis 1 eetlepel-vol. Waar verwag word dat
geilsiekte sal uitbreek, is dit raadsaam om die diere elke vierde dag 'n
opgehoopte teelepel swawel in te gee. Terselfdertyd moet hulle vrye toe-
gang he tot 'n swawel-lek soon hierbo beskryf. Aangesien swawel soms

I_ • gefabriseer word van ertse, wat arsenikum bevat, is dit raadsaam om van
die verkoper 'n sertifikaat te verkry, ten effekte dat die swawel arsenikvry is.

Bale boere gebruik Cooper's dipstof met sukses teen geilsiekte, maar
aangesien dit die swawel is, wat in die dipstof aanwesig is, wat die blousuur-

m vorm van geilsiekte voorkom, word dit aanbeveel om suiwer swawel te
gebruik, daar dit baie veiliger en meer vertroubaar is as Cooper's dipstof.

Die volgende plante bevat blousuur en kan derhalwe geilsiekte veroorsaak —
A.—COMPOSITAE.

calendulacea Harv. (Namakwalandse madeliefie).
caulescens Harv. (Bietou).
cuneata (Thunb.) D.C. (Bietou).
ecklonis D.C. (Van Staden, madeliefie, bietou).
spectabilis Schltr. (Bietou).
zeyheri Sond. (Bietou, jakkalsbos).
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B.—GRAMINEAE.
Daar is 'n groot verskeidenheid weigrasse wat 'n gevaarlike gehalte

blousuur ontwikkel wanneer hulle verlep is. In hierdie opsig is die gevaar-
likste soort ons gewone kweekgras—verskillende soorte van Cynodon.

Dimorphatheca spectabilis Schltr.—Stammetjies tot 2 voet hoog kom uit 'n
wortelstok ; taamlike lang, smal, harige blare ; blomblaartjies ligpers ; plat
saadjies.	 Kom voor in Heidelberg, Pretoria, Witwatersrand, Carolina,

Ermelo, Belfast, Middelburg (Tvl.), Barberton.
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Daar is verskillende soorte Sorghum waarvan die volgende die belang-
rikste is :-

(1) Sorghum verticilliflorum Stapf.	 (Johnson-gras, lmmergroen kaffer-
koring) ; Sorghum halepense Nees (non Pers).

(2) Sorghum saccharatum Pers. (Soetriet) ;

(3) Sorghum sudanense Stapf. (Sudangras) ;

(4) Sorghum vulgare Pers. (Kafferkoring, guineakoring, Indiese kaffer-
koring) ;

wat 'n gevaarlike gehalte blousuur onder die volgende omstandighede kan
ontwikkel : (a) as die plant verlep en in sy groei gestrem is ; (b) as dit
doodgeryp is ; (c) as dit op growwe sanderige grond verbou word ; (d) as
dit verbou word op lande wat met salpeter bemis is ; en (e) as die stronke
weer uitloop nadat hulle afgesny is.

In geval waar daar enige rede is om te vermoed dat bogenoemde plante
vir vee gevaarlik kan wees, sou dit raadsaam wees om hooi daarvan te maak,
aangesien dit nie waarskynlik is dat goedgemaakte hooi enigsins gevaarlik
sal wees nie. (Sien ook „ Voorkoming van Geilsiekte ").

C.—LEGUMINOSAE.

Acacia giraffae Wild. (Transvaalse kameeldoringboom).

Acacia Iasiopetala Oliv. (Natalse kameeldoring).

Dis 'n welbekende felt dat die peule van die bogenoemde akasia-soorte
baie goeieveevoer is. Daar is egter geen twyfel nie dat hulle in die verlede
vir veeverliese, d.w.s., vee wat op die peule gevoer was, verantwoordelik
was. Op sekere tye kan die blare en peule, weens die aanwesigheid van
groot hoeveelhede blousuur, gevaarlik wees. Die blare is egter nie so
gevaarlik as die peule nie, aangesien eersgenoemde, weens die doringagtige
aard van die takke, nie gretig deur vee gevreet kan word nie. Die peule,
aan die ander kant, word versamel, gemaal en dan aan vee gevoer. Deur
sekere veeboere is reeds gerapporteer dat hulle 'n aantal beeste verloor het
wat op gemaalde peule gevoer was.

Volwasse akasia-peule kan egter op die volgende wyse met 'n minimum
van risiko aan vee gevoer word :—

(a) 'n Klein hoeveelheid moet op 'n tyd gevoer word.—'n Bees, byvoorbeeld,
kan 6 lb. of meer per dag kry, mits hierdie hoeveelheid in drie dele verdeel
en elke vier uur gevoer word. Dis egter 'n bietjie moeilik om presies voor
te skryf watter hoeveelheid peule met veiligheid gevoer kan word, aangesien
die blousuur-gehalte tot 'n groot mate verskil. Dit sou derhalwe raadsaam
wees om eers 'n sekere hoeveelheid peule oor 'n definitiewe tydperk aan 'n paar
minderwaardige diere te voer alvorens dit aan 'n groter aantal, of meer waarde-
voile diere te voer. Die jong peule bevat meer blousuur as volgroeide peule.

(b) Die gemaalde peule moet nie aangeklam word voordat dit gevoer word
nie.—In sekere melkerye word die gemaalde peule in groot hoeveelhede
aan die melkkoeie gevoer, en in sommige gevalle word die meel van kameel-
doringpeule aangeklam en vir 'n rukkie opsy gesit voordat dit aan die koeie
gevoer word. Aangeklamde peulmeel is baie gevaarliker as droe meel.
Die veiligste metode is om die peulmeel met semels of mieliemeel te meng
en dit droog, of liewer, gemeng met semels en suikerstroop, aan die beeste

PI te voer.
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(c) Indien moontlik moet die peulmeul gekook of in kookwater geroer word
(N.B. louwarm water moenie gebruik word nie) en 'n pap daarvan gemaak word.—
Op hierdie manier word die fermente (gisselle) wat die blousuur-produ-
serende glukosides opbreek, in blousuur vrygesit. Die meet moet baie fyn
gemaal word en behoort geen klonte te bevat nie, sodat die hitte oral kan
deurd ring.

Acacia lasiopetala Oliv.—'n Doringboonimet ronde, geel blommetjies ;
blare dubbel geveer ; reguit houtagtige peule. Kom voor in Natal.

(d) Vergiftiging veroorsaak deur blousuur bevattende stowwe kan voorkom
word deur dit met•swawel en suikerstroop te meng.—Swawel is beter as suiker-
stroop vir die verskaffing van beskerming teen blousuur. Die hoeveelheid
swawel wat met gemaalde peule gemeng moet word, moet van so 'n aard
wees dat die bees nie meer as 1 ons (2 gelykvolle eetlepels) swawel per dag
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sal kry nie. Met ander woorde, as die bees ongeveer 10 lb. peulmeul per
dag vreet, dan behoort 1 lb. swawel deeglik met 160 lb. peulmeel gemeng
te word. Skape behoort nie meer as a ons (2 gelykvol teelepels) swawel
per dag te kry nie. Dis raadsaam om die diere gereelde toegang tot swawel-
bevattende lekke toe te laat. (Sien „ Voorkoming van Geilsiekte "), as
die peulmeel nie met swawel gemeng word nie.

D.—LINACEAE.

Linum usitatissinum L. (lynsaad).

Dis 'n algemene gewoonte om vee op lynsaadkoek te voer, tog is dit
nie van gevaar ontbloot nie, aangesien die koek soms 'n gevaarlike gehalte
blousuur besit. Hoe hoer die persentasie onrype saad in die koek, hoe
groter die gevaar dat die diere vergiftig sal word.

Voorkoming van lynsaadkoekvergiftiging.—Dieselfde middels as wat hierbo
in die geval van akasia-peulmeel beskryf word is hier ook van toepassing.

7.—Die Slangkopgroep.

Liliaceae en Amaryllidaceae.

Een van die mees opvallende siektetekens wat deur die volgende plante
veroorsaak word, is laksering, d.w.s., waar die dier vir 'n paar dae aan lewe
bly. Gewoonlik word die hart ook aangetas en die dier haal vinnig asem.
Verder het die diere 'n terneergedrukte voorkoms, toon geen neiging om
te vreet nie, en sal water in groot hoeveelhede drink. Die dier water dikwels.
By dragtige diere kan dit misgeboorte veroorsaak. Slangkopvergiftiging
word veral gekenmerk deur 'n lamheid in die agterbene.

AMARYLLIDACEAE.

Amaryllis belladonna L. (Amaryllis, belladonna lelie, Maart lelie).
Haemanthus amarylloides Jacq.
Haemanthus coccineus L. (Bloedblom, poeierkwas, skoensole, Maart-
blom, misryblom, rooikwas).
Haemanthus natalensis Pappe. (Bloedblom, „ April fool ", slanglelie).
Nerine lucida Herb.

LILIACEAE.

Bowiea volubilis Harv.
Dipcadi glaucum Baker (Wilde-ui, malkop-ui).
Gloriosa superba L. („ Superb lily ", „ Turk's cap ", ranklelie).
Gloriosa virescens, Lindl. („ Superb lily ", „ Turk's Cap ", ranklelie
Ornithogalum lacteum Jacq. (Tjienkerientjee, viooltjie).
Ornithogalum saundersiae Baker.
Ornithogalum tenellum Jacq. (Tjienkerientjee, viooltjie).
Ornithogalum thyrsoides Jacq. (Tjienkerientjee, viooltjie, Bethlehemster).
Ornithogalum glaucum Salisb. (Kaapse slangkop).
Urginea altissima Baker (Maarman).
Urginea burkei Baker (Transvaalse slangkop).
Urginea capitata Baker (Bergslangkop).
Urginea macrocentra Baker (Natal slangkop).

Na-doodse voorkoms.—Die opvallendste siekteteken is ontsteking van
die maag en ingewande.

Behandeling.—Aangetaste diere behoort 'n olieagtige purgeermiddel
ingegee te word en hulle moet van die water weggehou word totdat die
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ingewande skoongewerk is. Soetgemaakte sterk, swart koffie is 'n goeie
teengif. (Sien „ Algemene Behandeling van Gevallevan,Plantvergiftiging ".)

Moraea polystachya Ker.—Tulpplant met 'n bol met ongeveer 4 smal blare sowat
2-3 voet lank ; ligpers blomme. Kom voor in Humansdorp, Albany, Kingwilliams-
town, Graaff Reinet, Alexandria, Komgha, Adelaide, Jansenville, Fauresmith, Jacobs-
dal, Christiana, Bloemhof, Ermelo, Hopetown, Vryburg, Prieska, Gordonia, Namakwa-

land.

8.—Tulpvergiftiging.

Baie tulpsoorte word oral in die Unie aangetref, dog ons kennis me
betrekking tot hul giftigheid is nog bale gebrekkig. Die veiligste is om alle
tulpe met wantroue to beskou. Dis gevind dat die volgende soorte bepaald
giftig is :-
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Homeria aurantiaca Sweet. (Rooi tuip).

Homeria collina Vent. (Kaapse tuip, geel tulp, groot tulp).
Homeria elegans Sweet. (Tulp).

Homeria lucasii L. Bolus. (Tulp).

Homeria pallida Baker (Transvaalse geel tulp).
Homeria pura N.E. Br. (Geel tulp).

Moraea polyanthos Thunb. (Kaapse tulp, Kaapse blou tulp).
Moraea polystachya Ker. (Kaapse tulp, Kaapse blou tuip).
M. spathulata Klatt :

Moraea rivularis Schltr. (Tulp).

Moraea spathacea Ker. (Groot geel tulp).

Moraea tenuis Ker. (Tulp).

Tulpe groei gewoonlik in vleie en langs die walle van riviere en slote.
Die twee mees-bekende soorte is die Kaapse blou tulp (Mr...7aea polystachya)
en die Transvaalse geel tulp (Homeria pallida). Albei is baie giftig. Die
blomme van tulpe kan geel, blou of donkerrooi wees, met alle moontlike
tussen-skakeringe.

Tulpe bevat	 sterk hart-gif, en aangetaste diere vrek dus aan hart-
verlamming. Die gif is taamlik standhoudend, en droe tulpe bly giftig ;
gevolglik kan hooi, wat tulpe bevat, vir jare 'n bron van gevaar bly.

Alle plaasdiere is aan tulpvergiftiging onderhewig, tog vind dit meesal
plaas onder beeste, skape en bokke. Die siektetekens hang af van die soort

tulp en die hoeveelheid wat gevreet word. Gewoonlik is
Siektetekens. 

die eerste tekens koliek, laksering en lusteloosheid. Die
mis, in gevalle waar dit baie dun is, kan met slym en verdikte bloed gemeng
wees. Die dier water dikwels, en is gewoonlik opgeblaas. Verder vertoon
die dier toenemende swakheid en lusteloosheid. Die oogappels is ingetrek
en die oe water. Die aangetaste dier kan ook 'n stygende temperatuur
vertoon, dog net voor die dood sal die temperatuur onder normaal wees,
weens die oormatige laksering. In die begin is die poisslag sterk, maar later
is dit byna nie merkbaar nie ; tewens is die asemhaling versnel en opper-
vlakkig. Die dier vreet of herkou nie, maar drink bale water. Dit val
aanmerklik af in 'n betreklike kort tyd, en vrek uiteindelik in 'n totaal
afgematte toestand. In per-akute gevalle is daar geen laksering aanwesig
nie.

By nadoodse ondersoek is daar uitwendige tekens van geweldige lak-
sering. In sommige gevalle is so'n ondersoek feitlik negatief. Tekens wat
meeste gesien word, is ontsteking van die maag en ingewande en 'n rooi en
geswelde toestand van die slymvlies. Daar kan ook 'n abnormale hoeveel-
heid sug in die longe wees met bloeding in die wande van die hart. Hierdie
tekens is egter geensins tipies van tulpvergiftiging nie. Soms kan stukkies

ME,

 half-gekoude tulp in die maag van die dier gevind word.

Behandeling.—Hou die aangetaste diere van die water af totdat die inge-
wande skoongewerk is. Gee 'n olieagtige purgeermiddel in. (Sien „ Alge-
mene Behandeling van Gevalle van Plantvergiftiging ".)

9.—Stywesiekte by Beeste.

Crotalaria Burkeana Benth. (Stywesiektebossie). 	 Leguminosae.
Daar is twee soorte stywesiekte, naamlik, die sogenoemde aphosphorose

wat onder 'n ander hoofstuk bespreek word, en die stywesiekte wat veroor-
saak word wanneer die klapperplant (Crotalaria burkeana) deur die
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dier gevreet word. Dis 'n peulplant wat van 1 voet tot 18 duim hoog groei,
en in Transvaal en in Natal aangetref word.

Hierdie plant veroorsaak ontsteking van die hoewe by beeste, en die
aandoening is 'n baie pynlike. Die aangetaste dier vind dit moeilik om te
loop en op te staan. Dit lyk siek en is geneig om baie te le. In kroniese
gevalle van krotalariose word die kloutjies baie lank en moet van tyd tot tyd
kort gesny of gerasper word.

Aangetaste diere, in die akute vorm van die siekte, moet 'n olieagtige
purgeermiddel inkry, soos kroton en kasterolie (Sien „ Algemene Behan-

Behandeiing. 
deling van Gevalle van Plantvergiftiging "). Die siek diere
moet goed gevoer word, want hulle kan nie self rondloop en

wei nie. Laat die aangetaste dier vir 'n halfuur, twee tot driemaal per dag,
in kouwater staan. As dit lang kloue het, moet hulle kort gesny of gerasper
word.

10.—Jaagsiekte by Perde.

Crotalaria dura Wood & Evans (Wilde lusern, jaagsiektebossie).

Crotalaria globifera E. Mey (Wilde lusern, jaagsiektebossie).

Jaagsiekte by perde word deur die Crotalaria dura en C. globifera ver-
oorsaak. Dit is twee soorte peulplante wat in Transvaal en in Natal aangetref
word. Hulle dra geel blomme en word ongeveer 1+ voet hoog.

'n Eienaardige verskynsel van hierdie siekte is dat die dier, nadat hy
die siekte vir 'n sekere tydperk onder lede gehad het, 'n taamlike hoe koors
wys. Die eerste sigbare siektetekens is versnelde asemhaal van tussen 100
en 120 per minuut. Die dier het 'n droe hoes, en boere beweer dat dit
die eerste teken is waardeur hulle die siekte kan herken. Later lyk die
aangetaste perd lomerig en lusteloos en weier om te vreet. Gewoonlik
bly die perd op sy pote totdat hy doodgaan. Dis nie bekend dat 'n aangetaste
perd ooit hersel het nie.

As 'n sny in die longe gemaak word dan het dit 'n vose of heuningkoek-
agtige voorkoms, wat tewyte is aan die vergroting van die groot en klein

N ad ood se 
lugpypies. Weens 'n oormate van sug in die longe en die

voorkoms. limfkliere is hulle ook abnormaal geswel. Klein harde klontjies,
wat 'n vleisagtige voorkoms het, kan in die longe gevoel

word. In sommige gevalle kan daar ook lugblase weer onder die vel van
die nek en rug. In sommige gevalle is die lewer ingekrimp, styf en bleek-
bruin van kleur.

Behandeling.—Geen behandeling van enige nut is bekend nie.

I I.—Geeldikkop-siekte onder Skape.

Kleinveeboerdery is nog vandag, net soos 'n halwe eeu of meer gelede,
die vernaamste en in baie gevalle die enigste vorm van boerdery wat beoefen
word in die uitgestrekte Karodele van die Unie van Suid-Afrika. Die tipe
dier en die metode van boerdery het egter met die tyd geweldig verander.
Vroeer het sulke inheemse rasse soos die Afrikanerskaap en die Boerbok die
hoofrol gespeel. Mettertyd egter het die Angorabok, die Swartkop-Persie-
skaap en veral die Merinowolskaap die ander rasse vervang.

Deur die intensiewe kampstelsel (met die oog op die bestryding van die
jakkalsplaag) en behoorlike voorsiening van 'n watervoorraad deur boorgate
en windpompe, het die boerderymetodes so verander dat in plaas van die
kuddes voortdurend deur wagters te laat oppas en snags in krale te hou,
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hulle vandag aan hulself oorgelaat word in digte kampe en voorsien van 'n
standhoudende watersuiping.

Boerdery is dus grootliks vergemaklik en het selfs tot 'n sekere mate
outomaties geword. Die tipe dier is ook baie verbeter, sodat die Karo
vandag miljoene goedgeteelde Merinoskape dra, en gevolglik 'n groot rol
speel in die skaap- en wolnywerheid van die land.

Aangesien die Karo dan ook by uitstek so 'n gesonde streek is vir kleinvee
en wurmplae en bloutong daar byna onbekend is, is dit deurgaans 'n ideate
streek vir skaapboerdery, behalwe dat daar enkele moeilikhede is wat van
tyd tot tyd swaar verliese veroorsaak en selfs die hele bedryf en gevaar kan
bring.

Die eerste hiervan is die herhaaldetike swaar droogtes, en die tweede
is die geeldikkop-siekte wat in noue verband staan met die gevolge van
d roogte.

Die geharde bossiesveld van die Karo kan onder gewone omstandighede
met 'n minimum hoeveelheid reen goed klaarkom, mits dit gereeld jaarliks

val en eweredig versprei is. Ongelukkig egter is dit baie
Waarde	 dikwels nie die geval nie en is die reen geneig om in los buie
van die
Reenval.	 net op sekere plase of selfs in enkele kampe van tyd tot tyd

te val, en bowendien dikwels ook nog skade aan te rig deur
die verspoeling van grond en damme in die laagtes.

Verder word die waarde van die reenval verminder deur die hoe ver-
damping, veroorsaak deur dor winde en 'n skroeiende son. Die gevolg is
dat alle plantegroei, behalwe die mees geharde bossier, spoedig verwelk
as die atmosfeer droog word, veral gedurende die somermaande, November
tot Februarie.

Die karoveld bestaan uit die verskillende soorte tipiese karobossies en 'n
„ opslag "-plantegroei, waaronder die enkele grassoorte en veral die alom-
bekende duwweltjie (Tribulus sp.) wat wyd oor die hele Karostreek versprei
is, gereken kan word. Dit is veral hierdie „ opslag "-plante, coos die duwwel-
tile, waarvan die saad met die eerste reen ontkiem, wat reeds vroeg aan die
vee 'n sappige groenigheid verskaf, selfs tot so 'n mate dat die diere byna uit-
sluitlik op die duwweltjie begin te wei, veral as die karobossies nog nie
bot nie, of deur sekere insekte aangeval of selfs toegespin word. Onder
hierdie omstandighede het die karobossie min aanloklikheid vir die vee.

Die meeste duwweltjies word dan ook aangetref op die vrugbare spoel-
grond van die laagtes. Die saad word wyd versprei deur die vloedwater
en ontkiem dan met die eerste reêns. lndien daar kort na mekaar weer
reen val, dan groei die duwweltjies vinnig uit en die ranke word soms
ses voet of langer, en is bedek met digte blare, blomme en die eienaardige
skerp „ duwweltjies ". Die goeduitgegroeide plant word deur elke karoboer
beskou as 'n uitstekende skaapvoer, terwyl proewe ook bewys het dat dit
'n hoe voedingswaarde besit. Die plant word egter dikwels aangeval deur
die larwe van 'n klein insek, wat naverwant is aan die gewone mieliekalander.
Die klein larf leef in die stengsels van die plant waar dit verdikkings veroor-
saak. Op 'n sekere stadium verlaat dit die plant en kom as volwasse insek
te voorskyn. As gevolg van die aanwesigheid van die parasiet en veral as
gevolg van kort tussenpose van droogte, verwelk die klein duwweltjie-
plantjies soms voor hulle nog een duim hoog uit die grond is. Op hierdie
stadium het hulle 'n vuil-bruin kleur, is heeltemal verkrimp en hoegenaamd
nie met die gesonde volwasse plant te vergelyk nie. Selfs op hierdie stadium
is die skaap baie gek na die plant, wat dikwels met wortel en at uitgepluk
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word. Olt is op hierdie oomblik dat geeldikkopsiekte sy verskyning maak en
sulke verwoestings onder die karokuddes kan veroorsaak.

Geeldikkop is sonder twyfel een van die oudste en meesbekende siektes
van kleinvee in die Karo, en is selfs vandag nog verantwoordelik vir swaar

verliese wat van jaar tot jaar bepaal word nie alleen deur
Die Geel- die eienaardighede van klimaat en reenval in die Karo nie,
dikko
problee

p-
m. maar ook deur die veranderde metodes van boerdery. Die

redes vir die voortheersing, en selfs die blykbare toeneming
van die siekte is taamlik duidelik. In die eerste plek is die fyngeteelde
Merinoskaap en Angorabok met hul sagte wit vel meer vatbaar vir die siekte
as die geharde Afrikanerskaap en Boerbok wat vroeer die kuddes gevorm
het.

Dan ook word, as gevolg van die teenswoordige kampstelsel, 'n kudde
op 'n bepaalde stuk veld gehou vir 'n sekere periode, terwyl die neiging
vroeer was om die kuddes te laat rondtrek na dele waar die veld die beste
was. Die vee was dan ook voortdurend onder toesig van die wagter, terwyl
hulle onder die teenswoordige stelsel byna geen toesig vereis nie, ongelukkig
egter met die gevolg dat 'n uitbreking van geeldikkop vir dae lank onbespeur
bly en aansienlike verliese daardeur veroorsaak kan word. 'n Ander gevolg
van die ou manier van boerdery was die oorbeweiding en uittrapping van
veld, die verwering van die grond en 'n algemene agteruitgang van die mees
waardevolle soorte karobos, terwyl die „ opsiag "-plante, soos duwweltjies
en ongewenste grassoorte, wat jaarliks van saad ontkiem, 'n kans gekry
het om steeds verder versprei te raak. Dit is die „ opslag "-plante wat
verantwoordelik is vir die grootste skape onder vee, veroorsaak deur geel-
dikkop, geilsiekte, en steekgrasmoeilikhede. Alhoewel oorbeweiding vandag
as een van die grootste vyande van skaapboerdery in die Karo beskou word,
vind dit tog nog heel dikwels plaas, deurdat die drakrag van die veld so dikwels
en so snel verander met die jaargety, of deur droogtes, ens. Die byna totale
afwesigheid van borne op die karoveld is 'n ander faktor van groot belang
vir die veeboerdery. As gevolg van die skaarsheid aan brandstof en vernieling
deur vee, het die meeste inheemse bome heeltemal verdwyn. Al die boge-
noemde faktore het direk of indirek bygedra dat die geeldikkop-probleem
vandag nog so 'n rol speel in die Karo.

Geeldikkop is veral 'n siekte van lammers onder twaalf maanue oud.
Dit kom gewoonlik net voor op sekere plase of in sekere kampe gedurende

die maande Desember tot Maart, en hang grootliks of van
Oorsaak en die geaardheid van die reenval. In sommige jare heers die
Verloop van
die siekte. siekte egter oor wyd uitgestrekte dele en tas dan diere van

enige ouderdom aan.

Die siekte word definitief veroorsaak deur die vreet van 'n oor-
maat van verlepte duwweltjieplante wat in die begin lei tot 'n verstopping
in die dikderm en 'n steuring in die beweging van die grootpens. Tege-
lykertyd word die lewer en galblaas aangetas en vind daar 'n toenemende
ophoping van gal in die lewer plaas, wat spoedig daarna in die bloed-
stroom kom en tot 'n sekere mate met die urine uitkom.

Dit is bewys dat die bloedserum by groot aantalle skape op die manier
geel kan word voordat enige siektetekens nog te bespeur is. Daarna volg
daar by sekere diere 'n sterk gevoeligheid vir sonlig, terwyl by die orige
diere die siekte nooit verder ontwikkel nie as net 'n ligte geelsug in die
bloedstroom.
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Hierdie gevoeligheid vir sonlig wat so kenmerkend is van e. ie siekte,
word veroorsaak deur 'n kleurstof in die bloed wat ontstaan uit di e. chlorofiel
of blaargroen wat voorkom in alle groen plante. Die gevoeligheid is beper k
tot die onbedekte dele van die vel, byvoorbeeld die kop en ore en in ligte
gevalle lei dit alleen tot 'n oppervlakkige vervelling van die gesig en ore,
soos by gewone sonbrand by die mens.

In meeste gevalle egter is die tekens baie erger. Die kop en ore
swel geweldig op, terwyl die kroon van die kloue en die onderste deel
van die horings 'n diep rooikleur aanneem. Sulke diere lyk swaar siek, het
'n hoe koors en wys 'n sekere mare van skok. Hulle soek voortdurend
skaduwee op en kan maklik uit 'n kudde in die kraal erken word, deurdat
hulle gewoonlik in die skaduwee langs die kraalmuur te vind is. By
verdere blootstelling aan die son word die tekens spoedig erger. Die
diere is half bewusteloos en traag om te beweeg. Die aangetaste vel
word hard en donkerbruin. In bale gevalle is daar blindheid, met
uitbarsting van die oe. Sulke siek diere hou op met vreet en drink,
daar die kakebene styf en gespan is. Die slymvlies van die (De en bek
word diepgeel as gevolg van die strawwe geelsug. Die skape val vinnig
af in gewig en hulle gee 'n uiters weemoedige indruk. Baie diere vrek
uiteindelik van honger en dors.

Dit is veral aan die nagevolge van geeldikkop, en nie aan die siekte
self nie, waaraan soveel diere doodgaan. Skape wat uiteindelik weer
reg kom kan nog vir weke lank kwynend bly. Op die wyse gaan hele kuddes
dikwels bale agteruit in kondisie, wat op sy beurt weer nadelige gevolge
het op die wol.

Om geeldikkop prakties en met enige mate van sukses te bestry, moet
die volgende feite duidelik voor oe gehou word :

(1) Die siekte staan in baie noue verband met die moeilike
Praktiese	 vraagstuk van herhaalde droogtes in die Karo, die eienaar-
Bestryding	 dighede in die klimaat en die kollerige reenval.
van Geeldik-
kopsiekte.	 (2) Skaapboerdery in die Karo is noodwendig van 'n eksten-

siewe en grootboerdery aard. Die kuddes is versprei in
kampe, wat in menige geval honderde morge groot is. Daar bestaan dus
geen daaglikse toesig nie oor al die vee, wat alleen met moeite bymekaar
gebring kan word, en dan alleen in koel weer.

As daar dus 'n siekte uitbreek, byv., geeldikkop, dan is dit uiters moeilik
en byna onmoontlik om siek diere vroegtydig uit te yang en te behandel,
veral ook omdat hulle geneig is om van die kudde af te dwaal, en deur swak-
heid en blindheid verlore raak.

(3) Geeldikkopsiekte word veroorsaak deur die vreet van duwweltjie
'n plant wat onder gewone omstandighede 'n uitstekende skaapvoer is
maar wat onder die invloed van droogte en warm son vinnig verlep en giftig
word. Die plant is so wyd verspreid as die karobos self, en moet dus beskou
word as tipies van die veld en met 'n sterk neiging selfs om jaarliks verder,
toe te neem. Dit word gretig gevreet, ook nog in die verlepte en half-
verdroogde toestand.

(4) Die siekte kan 'n groot aantal diere aantas sonder dat hulle egter
almal definitiewe siektetekens wys. Die eerste siekteteken is 'n geweldige
oorgevoeligheid vir die skerp sonlig, wat dan lei tot 'n akute swelling van
die onbedekte dele van die wit vel.  
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(5) Daar is besonder min borne op die karoveld, sodat skaduwee baie
moeilik te verkry is.

(6) Vee is dikwels genoodsaak om op die duwweltjieveld te bly, aan-
gesien ander voedsel skaars is, of heeltemal nie te verkry is nie.

Van die bogenoemde feite kan dus afgelei word dat die geeldikkop-
probleem besonder moeilik is, en dat daar van 'n volslae oplossing byna
geen sprake is nie voordat so 'n vraagstuk soos die van droogte nie eers
met sukses kan oorkom word, of dat voldoende byvoeding die plek van die
giftige duwweltjie kan inneem. Verder is dit duidelik dat geen middel,
wat by die bek ingegee word, selfs al sou daar 'n hoogs spesifieke middel
bekend wees, die kuddes kan red nie, omrede die groot praktiese moeilik-
hede, soos gereelde en vroegtydige toediening, en ook omdat dit nood-
saaklik sou wees om diere herhaaldelik te behandel so lank as die veld giftig
bly. Die siektetekens verskyn so skielik by diere wyd versprei oor die veld
dat geen middel nog bytyds ingegee kan word nie. Die geeldikkop-probleem
is nie te vergelyk met 'n aansteeklike siekte soos bloutong nie, wat met
sukses bestry kan word deur vroegtydige inenting met 'n entstof wat volkome
souting teweeg bring. Dit moet dus aangeneem word dat die siekte nog
vir jarelank sal bly voortbestaan. Die oogmerk van die veeboer moet wees
om sy kuddes teen die siekte te beskerm en die verliese aan geeldikkop
so laag as moontlik te hou. Dit is die kudde as 'n geheel, en nie die indi-
widuele dier nie wat in die eerste plek beveilig moet word.

As die volgende wenke noukeurig opgevolg word, is dit wel prakties
moontlik om die siekte te beroof van sy verwoestende uitwerking :-

(a) Bestudeer goed die geaardheid van die veld in die ver-
skillende kampe op 'n plaas. Duwweltjies is veral volop en
mees giftig op die spoelgrond in laagtes, terwyl randjiesveld
betreklik veilig is. Die geaardheid van die reenval is ook aan-
duiding of geeldikkop straf gaan wees of nie, byv. vroee reens
in November—Desember, gevolg deur 'n periode van droogte,
is besonder gevaarlik vir die uitbreek van die siekte.

(b) As daar enige aanduiding is dat die somerseisoen ongunstig gaan
wees, behoort alle kuddes onder gereelde en waar moontlik,
onder daaglikse toesig te wees, sodat die siekte sonder enige
versuim herken kan word. Sodra die eerste gevalle voorkom,
gewoonlik onder lammers, behoort die hele kudde verskuif te
word na 'n ander kamp of in randjiesveld. Deur die weiding
te verander word die vee vir 'n tydjie van die duwweltjies weg-
geneem en die siekte hou dan gewoonlik plotseling op. Indien
nodig, behoort die skape meermaal in dieselfde seisoein verskuif
te word. Waar moontlik, behoort watersuiping alleen in die
vroee more toegelaat te word. Alhoewel dit 'n sekere mate
van moeite verskaf, behoort daar streng toesig te wees oor die
vee gedurende die geeldikkop-seisoen.

(c) Aangesien die son so 'n geweldige invloed het op die siek diere en
direk verantwoordelik is vir die kopswelling en beskadiging
van die vet, behoort alle pogings aangewend te word om meer
en beter skaduwee in elke kamp te voorsien. Elke boom in die
Karo behoort beskerm en aangehelp te word. Verder is dit hoogs
noodsaaklik dat daar borne aangeplant word in iedere kamp,
veral naby die watersuipings, hoe moeilik dit ook mag wees
om hulle groot te kry. Klein boompies behoort goed omhein

Praktiese
Wenke.
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en beskerm te word teen die vee. Die vereiste is dat die borne
'n taamlike digte en lae skaduwee gee en waaronder die diere
kan inkruip gedurende die hitte van die dag. Naas voldoende
welding en watersuiping, is skaduwee sonder twyfel die belang-
rikste noodsaaklikheid vir skaapboerdery in die Karo. Goeie
skaduwee gee 'n onmiddellike verligting aan die diere wat in
die eerste stadium is van geeldikkopsiekte. Daardeur word die
vel minder beskadig en verloop die siektetekens baie ligter.
Siek diere soek voortdurend skaduwee op en hulle sal gevolglik
sonder moeite kan gevind word op plekke waar daar skaduwee is.

Behalwe die voordelige werking van skaduwee op siek diere, specl dit ook
'n ander baie vername rol, nl. op die wol en die algemene liggaamstoestand
van die dier. Volgens sy liggaamsbedekking is die Merinoskaap besonder goed
beskut teen strawwe koue. Onder Suid-Afrikaanse klimaatstoestande, en
veral op die Karo met sy dor somerhitte en 'n skerp sonlig, word die diere
sowel as hul wol skadelik beinvloed ; die blootgestelde dele van die wolvesels
word uitgedor en verbleik, met die gevolg dat daar 'n groter hoeveelheid afval
of sogenoemde „ noil " op die wol is, terwyl dit net andersom behoort te wees
nl. 'n vetterigheid van die blootgestelde dele van die vesels („ greasy tip ").
Die warm sonstrale veroorsaak verder 'n abnormale verhitting van die wol
en vel van die diet-4 met die gevolg dat die liggaam dit moeilik vind om sy
gewone hitte of te gee. Die faktore werk afmattend op die diere wat duidelik
te sien is uit die lomerigheid van 'n kudde skape gedurende die warmste
tyd van die dag. Onder die omstandighede is dit hoogs noodsaaklik dat die
diere voorsien word van die gewenste skaduwee. Waar daar geen digte
borne in 'n kamp is nie, word die oprigting van ander vorms van skuilings,
byv. afdakke, sterk aanbeveel. Dit kan gemaak word van 'n ligte houtraam-
werk, bedek met sink, gras of goiingsak, solank dit maar 'n goeie skaduwee
laag oor die grond gooi, en vir 'n groot aantal diere tegelyk skuiling gee.
Die afdak behoort geplaas te word waar daar die minste kans is vir stof-
trapping van die grond, of anders is dit wenslik om die grond met gruis
klippe of iets dergeliks te bedek.

Sover dit die indiwiduele siek dier betref, sal die bogenoemde maatreels
die siektetekens so sag moontlik laat verloop. Om egter die verliese op-

'n minimum te hou, is dit nodig om siek diere gereeld daag-
Die	 liks onder toesig te hou. Die ergste gevalle behoort naby
Indiwiduele
Siek Dier. die huis behandel te word waar die siek diere in 'n lusern-

kamp en onder borne sonder vermoeiing kan wei. As 'n siek
dier bespeur word, is die eerste vereiste om horn onmiddellik in die koelte
te plaas. Om te verhoed dat die swelling erger word en die vel dus later
hard en uitgedroog raak, word 'n mengsel van gelyke dele kalkwater en
roulynolie aanbeveel. Om kalkwater te berei word ongeveer 1 lb. wit,
gebluste kalk met 2 gallon water gemeng. Na die kalk afgesak het, word
die helder, skoon kalkwater versigtig bo afgegooi en dan gebruik. Die
lynolie en kalkwater moet goed opgemeng word, totdat dit in die vorm van
'n dik room is. Die mengsel word dan vir 'n paar dae lank iedere dag op
alle onbedekte dele van die kop, oe en ore gesmeer. 'n Purgeermiddel,
bestaande uit 1 tot 3 eetlepels vol engelse- of Glaubersout in 'n halfkoppie
water opgelos, word verder aanbeveel in die eerste akute stadium.

Deur die maatreels hierbo genoem, sorgvuldig uit te voer, sal die ver-
liese aan geeldikkop van 'n geringe aard bly. Dit vereis egter gereelde
toesig en inspanning gedurende die geeldikkop-seisoen, wanneer alle kuddes
die nodige aandag moet kry.
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Ten slotte, moet dit onthou word dat die geeldikkop-seisoen betreklik
kort is (ongeveer 2-3 maande) en dat alle stappe wat gedoen moet word
om die boerderymetode tydelik to verander, wel deeglik die moeite werd
is.

Cotyledon Wallichii Harv.—Dik, sappige stam, oortrek met knoppe ; smal sappige
blare bo aan die top van die stam, rooiagtige blomme ongeveer 2 duim lank. Kom

voor in Worcester, Matjiesfontein, Willowmore. (Sien volgende bladsy.)
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I2.—Krimpsiekte of Nenta (Crassulaceae).

Alle plaasdiere is aan krimpsiekte of nenta onderhewig, maar bokke
ly meeste daaraan. Dit heers gewoonlik in streke waar met bokke geboer
word. Die volgende (Cotyledon) plante kan vir krimpsiekte verantwoordelik
wees :—

Cotyledon cacalioides L.f. (karkei, nenta, krimpsiektebos).
Cotyledon decussata Sims (plakkies).

Cotyledon eckloniana Harv. (krimpsiektebossie).
Cotyledon orbiculata L.I. (plakkies).

Cotyledon fascicularis Ait. (botterboom).
Cotyledon ventricosa Burm. (nenta, krimpsiektebos).

Cotyledon wallichii Harv. (karkeibos, kandelaarsbos, bandjiesbos).

Daar is twee soorte krimpsiekte, naamlik die akute of „ opblaas "-vorm,
en die kroniese of „ dun "-vorm.

(a) Die akute of opblaasvorm word gewoonlik aangetref onder diere
wat groot hoeveelhede van die plant in 'n betreklik kort tydperk gevreet
het. In sommige gevalle word die dier dood gevind sonder dat dit enige
siektetekens gewys het. Aangetaste diere het baie pyn en wys tekens van
opblaas. Sy onderste kakebeen kan hang en die tong uitsteek ; ook kan
daar miskien klonte ongekoude hooi agter in die bek gevind word, en verder
kan dit voorkom dat die dier vermeer. As die dier gejaag word, raak dit
heeltemal uitasem en kan beswyk. Bewerasie van die spiere word ook soms
aangetref, veral wanneer die dier in 'n opgewonde toestand verkeer. As
die dier aan die son blootgestel word vererger dit die senuweeagtigheid.
Gewoonlik gaan die dier in 'n toestand van stuiptrekkings dood, en dit wel
kort nadat die siektetekens bespeur word. Misgeboorte kan ook by dragtige
diere plaasvind.

(b) Die kroniese of dun-vorm van die siekte volg gewoonlik op 'n akute
of sub-akute aanval, of dit kan veroorsaak word deurdat klein hoeveelhede
van die plant oor lang periodes deur die dier gevreet word. Die aangetaste
dier word you moeg as dit gejaag word en val gewoonlik neer in 'n afgematte
toestand. Dit kwyl baie en die tong steek gewoonlik uit. Bewerasie van
die spiere vind ook oor die hele liggaam plaas, veral as die dier gehinder
word. Half-gekoude gras of hooi word gewoonlik agter in die bek gevind.

Daar is geen tipiese letsels te bespeur met 'n na-doodse ondersoek
nie. Daar is 'n vettige „ insyging " by die spiere van die hart en lewer.

Die vernaamste punt in die behandeling is om die aangetaste diere
van koelte te voorsien en hulle so min as moontlik te steur. 'n Olieagtige

purgeermiddel kan ingegee word. Kramp behoort met
Behandeling.

chloraal-hidraat behandel te word. Die dosis vir 'n skaap
of bok is 1 tot 2 desertlepels daarvan, opgelos in omtrent 4 onse gort- of
lynsaad-water of melk. Die behandeling kan, indien nodig, herhaal word.
Die chloraal-hidraat moenie in 'n gekonsentreerde vorm in water ingegee
word nie, aangesien dit ontsteking van die slymvliese van die maag en inge-
wande sal veroorsaak. As die dier verlam is dan moet dit strignien ingegee
word, maar aangesien dit 'n gevaarlike gif is, behoort dit deur 'n bevoegde
veearts ingegee te word.

Sommige veeboere beweer dat krimpsiekte met suurlemoensap genees
kan word.
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13.—Seringbessie-vergiftiging (Meliaceae).

Melia azedarach L. (Seringboom, china-boom, chinese sambreelboom,
Pride of India, kraalboom, Indian Lilac, wit-seder, Kaapse seringboom,
bessieboom).

Die sering is 'n sierboom wat oral in Suid-Afrika gekweek word. Sy
klein geel bessies het al bale verliese onder varke in alle dele van die \Nereid
veroorsaak.

Varke is besonder vatbaar vir seringbessie-vergiftiging ; hulle is lief
om die ryp bessies onder die borne op to tel. Hoenders, makoue, konyne,
marmotjies, skape en bokke is ook al proefondervindelik met seringbessies
doodgemaak. Hulle is egter nie so vatbaar as varke nie.

By verskillende soorte diere varieer die siektetekens. Hoenders wys
algemene swakheid, lomerigheid, verlamming en 'n swaar groenagtige,
stinkende diaree. Hulle vrek gewoonlik na 3 of 4 dae. Varke wys ruste-
loosheid, opbring, opblaas. Die polsslag is swak en versnel, terwyl die dier
met moeite asemhaal. Gewoonlik vrek die dier binne 2 of 3 uur, nadat
hulle gedoseer is, in 'n toestand van stuiptrekkings en versmoring.

Skape en bokke weer, is eers rusteloos en word later lomerig. Van
tyd tot tyd word die dier opgewonde en haal met moeite asem. Dikwels
blaas dit op en lakseer ook.

Gewoonlik vrek varke baie skielik, en behalwe dat die slymvliese pers-
kleurig is en die maag 'n aansienlik hoeveelheid gas bevat, wys die na-doodse

ondersoek geen abnormale tekens nie.

By skape, bokke en hoenders is daar tekens van hewige maag-
dermontsteking, veral van die kleinderm.

Soos hierbo aangedui, is varke byna die enigste diere wat vergiftig
word, aangesien hulle vir die gif besonder vatbaar is. 'n Paar gevalle van

Behandeling. 
seringbessie-vergiftiging in skape is bekend. Gewoonlik
vermeer die vark, maar as dit nie goed braak nie moet 'n

vermeermiddel dadelik ingegee word. Gee horn 2 eetlepels koeksoda in
opgelos in z koppie louwater. 'n Olieagtige purgeermiddel kan ook ingegee
word.

14.—Kruidjie-roer-my-nie-vergiftiging (Melianthaceae).

Melianthus comosus Vahl. (Kruidjie-roer-my-nie).
f (Kruidjie-roer-my-nie).

Melianthus major 
Linn. 1(Kruidjie-roer-my-nie, krikkiebos).

Hierdie plante veroorsaak hewige maagdermontsteking gevolg deur
diaree, braking, koliek en die dood. Hulle word egter gewoonlik nie deur
vee gevreet nie.

Behandeling.—(Sien „ Algemene Behandeling van Gevalle van Plant-
vergiftiging ".)

15.—Wildekomkommer-vergiftiging (Cucurbitaceae).

Dis definitief vasgestel dat die volgende Cucumis-soorte giftig is vir vee:-

Cucumis africanus L.f. (Wildde-komkommer).
Cucumis leptodermis Schweikerdt sp. nov. (Bitterappel).
Cucumis myriocarpus (Naud) emend. (Wilde-agurkie).

Dit is die name wat gegee word aan sekere klein wilde-komkommer-
soorte wat so dikwels op ons mielielande aangetref word, en wyd oor

Nadoodse
Voorkoms.
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Suid-Afrika versprei is. Die inwendige struktuur van die vrug is dieselfde as
van die gewone komkommer. Die sap het 'n merkbare komkommergeur.
Die groen vrug het 'n bitter smaak wat, coos die vrug ryp word, meer merk-
baar word. Gedurende die droe wintermaande, wanneer groen sappige
voedsel skaars is sal skape dikwels hierdie klein komkommers in groot
hoeveelhede vreet, veral waar hulle toegelaat word om op afgeoeste mielie-
lande te wei. Dis veral die doodgerypte of verwelkte komkommer wat so
dodelik vir skape is. Dit neem maar van 1 tot 2 lb. van die vrug om die
dood binne 'n paar uur te veroorsaak.

Cucumbis africanus Linn. f.—'n Kruipende plant ; blare gelob ; grof-harig ; vrug
ongevaar 2 duim lank, ovaal en bedek met stekels. Sover ons weet kom die plant
voor in Graaff Reinet, Richmond, Victoria-wes, Queenstown, Jacobsdal, Kroonstad,
Ventersdorp, Grikwaland-wes, Calvinia, Prieska, Kuruman, Pretoria, Sterkstroom,

Potchefstroom, Barberton, Zoutpansberg, Natal, S.W. Afrika.

Gewoonlik vrek die dier skielik sonder dat hy enige merkbare siekte-
tekens wys. Daar kan egter tekens wees van diaree, moeilike asemhaal
Siektetekens. en 'n neergeslae, starende voorkoms van die oe. Hierdie

tekens duur slegs 'n kort rukkie voordat die dood daarop
volg. Dus kan die dier in die aand heeltemal fris lyk en tog die volgende
more dood le, met bolle skuim voor die bek en neusgate, en die buik opge-
blaas. In sulke gevalle word die dood dikwels deur die boer aan geilsiekte
toegeskryf. Dit doen hy maar alte dikwels op 'n onoordeelkundige wyse,
waar sekere siektetekens skielik deur die dood gevolg word.

Die letsels by 'n na-doodse ondersoek kan byna nie merkbaar wees nie.
In verergerde gevalle kan die bloedvate egter onder die vel en om die maag
en ingewande met blouerige Hoed gevul wees en opvallend uitstaan. Die
slymvliese, veral die van die eerste deel van die kleinderm, kan bale rooi

477



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

wees, terwyl die hele oppervlakte heeltemal rou kan wees deurdat die opper-
vlakkige laag van die slymvlies weggevreet is. Die grootpens blaas op na
die dood, en die karkas begin gou te ontbind. Die groot lugpype van die
longe is gevul met 'n helder skuim, wat gewoonlik tot by die neusgate
opstuit. Ook kan die longe vol donkerrooi bloed wees.

Aangesien die aangetaste dier baie gou doodgaan, kom die behandeling
gewoonlik te laat. Die aangetaste skaap kan egter 1 eetlepel koeksoda of

Behandeling.
by voorkeur 1 koppievol kalkwater ingegee word. Skaap-
boere sou goed doen deur hierdie wilde-komkommers uit

te roei voordat hul vee toegelaat word om op die lande te wei.

I6.—Bewerasie-siekte, Dronksiekte of Perdestert-vergiftiging
(Equisetaceae).

Equisetum ramosissimum Desf. (Perdestert, drilgras, dronkgras).

As diere, wat die plant gevreet het, gejaag word, is hulle gou moeg ,

slinger rond, val neer en staan nie maklik weer op nie. As hulle staan,
bewe die voorlyf of selfs die hele lyf. As die aangetaste dier nie gesteur
word nie, herstel hy gewoonlik gou.

Nadoodse voorkoms.—Geen kenmerkende letsels word vertoon nie.

Behandeling.—Dit is dieselfde soon vir Cotyledon-vergiftiging (krimp-
siekte).

17.—Kasterolieboom-vergiftiging (Euphorbiaceae).

Ricinus communis L. (Kasterolieboomboontjie, kasterolieboom).

Die blom- en saadtoppe van die plant is baie giftig. Die saad bevat 'n
prikkelende gif (ricin).

Aangetaste diere ontwikkel 'n akute en dikwels bloederige ontsteking
van die maag en derms. Die siek dier kan rondslinger of in kringe rond-

dwaal.	 Sy hart is swak, hy is verlam, half-blind, kry stuip-
Kentekens	 trekkings en soms kan dit koors he en bewe.
van
Vergiftiging.	 By die dooie dier toon die letsels gewoonlik 'n hewige

bloederige ontsteking van die maag en derms ; bloedinge in
die niere ; en waterigheid by die voeringvlies van die hart- en liggaam-
holtes.

Vir behandeling word looisuur en 'n floue olieagtige purgeermiddel
in (rou-lynolie of olyfolie) ingegee. Sien „ Algemene Behandeling van
Gevalle van Plantvergiftiging ".

18.—Inkbessiebos-vergiftiging (Solanaceae).

Cestrum Iaevigatum Schlecht (Inkbessiebos, Inkbessieplant).

Hierdie plant word in Natal vir windskerms gekweek, en is die oorsaak
van die sogenoemde „ Chase Valley "-siekte by beeste (Pietermaritzburg).

In baie akute gevalle kan die dood so skielik kom dat geen siektetekens
bespeur kan word nie. In gewone akute gevalle is die siektetekens as volg :

Die dier kwyl, sy hare staan orent, sy oe water, hy staan met
siektetekens. ,

n geboe rug, verloor sy eetlus, en val vinnig af, hy is swak,
slinger as hy loop en dwaal doelloos rond ; hy is hardlywig, water dikwels,
die polsslag is swak, hy kry koliek en wys tekens van algemene geelsug.
Uiteindelik word die dier so swak dat hy nie kan opstaan nie, hoewel hy
aanhoudend sukkel om dit te doen. Soms word die aangetaste dier kwaai .
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Vermeerderde hoeveelheid vloeistof in die hartsak en in die maag-
holte ; soms is daar ook 'n groter hoeveelheid vloeistof in die borsholtes ;

Nadoodse	
bloedinge in die voeringvlies van die hart, die hartspiere en

Voorkoms.	 in die hartkamers ; ontsteking van die lewer ; swelling
van die wand van die galblaas ; ontaarding van die niere ;

akute ontsteking van die vierde maag en van die grootderm by herkouende
diere.

Vir behandeling sien „ Algemene Behandeling van Gevalle van Plant
vergiftiging ".

Nicotiana glauca R. Grah.—'n Struik 6-12 voet hoog met geel trossies blomme
aan die punte van die takke ; die blomme is buisagtig ; vrug is 'n saadhuisie.
'n Genaturaliseerde onkruid in baie dele van die Unie. (Sien bladsy 480.)
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19.—Stinkblaar- of Stramonium-vergiftiging.

Datura mete) L. (Doringappel, stramonium).

Datura stramonium L. (Doringappel, wit-stramonium, malappel, Peru-
appel, duivvelstrompet, stinkkruid, Jamestown-onkruid, Jimson-onkruid,
Jamestown-lelie, stinkblaar, olieboom, olieblaar, olieneut, Pietjie Laporte).

Datura tatula L. (Bloustinkblaar, ens.).

Gewoonlik is die saad van die plant minder giftig as sy blare. Die mees
opvallende kentekens van vergiftiging met hierdie plante is die, droogheid
van die slymvliese in die bek, en die vergroting van die oogappel. Sommige
aangetaste diere word opgewonde en hulle slinger rond. Die polsslag is
swak en versnel. Uiteindelik is die dier verlam.

By 'n nadoodse ondersoek blyk dit dat die longe soms 'n oormaat van
bloed of 'n waterige vloeistof bevat ; 'n oormaat bloed in die harsingvlies
of bloeding in die harsings, rowel as 'n ophoping van bloed in die slymvlies
van die maag en kleinderm.

Vir behandeling sien „ Algemene Behandeling van Gevalle van Plant-
vergiftiging ". Looisuur moet ingegee word. Ook moet daarop gewys
word dat pilocarpien, arecolien en physostigmien pharmakologiese teen-
middels is in gevalle van vergiftiging met stinkblaar.

20.—Wildetabak-vergiftiging.

Nicotiana glauca R. Gran. (Wilde-tabak.)	 (Sien illustrasie vorige
bladsy.)

Die plant bevat die alkaloid nikotien. Die tekens van vergiftiging is as
volg : die dier is lusteloos, dwaal doelloos rond ; slinger, kreun, bewe,
kners sy tande, haal vinnig asem ; wys tekens van algemene gebrek aan
suurstof-blou slymvliese. Die dier word swakker en swakker totdat by
naderhand plat le.

Nadoodse voorkoms is : Die slymvliese van die oog en bek is blouagtig
met 'n oormaat van bloed in die longe ; waterige vloeistof in die longweef-
sels ; 'n oormaat van bloed in die slymvliese van die maag en kleinderm.

Vir behandeling, gee dadelik looisuur in. Sien „ Algemene Behandeling
van Gevalle van Plantvergiftiging ".

21.—Gif- of Bitterappel-vergiftiging.

Solanum incanum L. (Bitterappel ; gifappel.)	 (Sien illustrasie hier-
naas.

Solanum nigrum L. (Galbessie, nagskadu, nastergal, nagskraal).

Solanum panduraeforme E. Mey ex Dun. (Sodomsappel, bitterappel,
gifappel).

Bogenoemde Solanum-soorte bevat die alkaloid solanien. Die vrug
is op sy giftigste as dit nog groen is. Dis bekend dat die ryp bessies van
Solanum nigrum dikwels, veral deur kinders, geeet word. Ook word dit
vir poedings gebruik. Dis egter difinitief vasgestel dat die groen bessies
giftig is.

Die tekens van vergiftiging is : Die dier kwyl, vermeer, blaas op, word
lam, en kan lakseer. In sommige gevalle ontwikkel 'n uitslag op die vel.

Vir behandeling : Gee dadelik looisuur in. Sien ,, Algemene Behandeling
van gevalle van Plantvergiftiging ".
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22.—Januariebossie- of Harpuisbossie-vergiftiging (Thymelaeceae).

Gnidia polycephala (C.A. Mey) Gilg. (Januariebossie, perdebossie'
besembos).

Gnidia anthylloides (Meisn.) Gilg.

Gnidia burchellii (Meisn.) Gilg. (Harpuisbossie).

Die tekens van vergiftiging is : Al hierdie plante bevat bestanddele
wat 'n hewige maagderm-ontsteking veroorsaak. Die dier kwyl, vermeer,
kry koliek, haal vinnig asem, verloor sy eetlus, is koorsig, lakseer, en water
dikwels.

Vir behandeling : Sien „ Algemene Behandeling van Gevalle van Plant-
vergiftiging ".

Solanum incanum Linn.—Stammetjies tot 1 voet hoog, doringagtig, blare gelob, en
groenagtig aan die bokant en wit fluweelagtig aan die onderkant ; ligte pers blomme ;
ronde vrug („ appel ") ongeveer 1 duim in deursny en geel van kleur as dit ryp is.

Kom baie wyd versprei in die Unie voor (sien bladsy 480).

23.—Gifboomvergiftiging (Apocynaceae).

Acokanthera spectabilis Hook f. (Gifboom, gifbossie).

Acokanthera venenata G. Don.

Die vrug is viermaal minder giftig as die blaar.

Tekens van Vergiftiging.--In die geval van beeste en skape is die sick
dier lusteloos ; verloor sy eetlus ; kwyl uitermatig ; word baie angstig ;
kry koliek ; kners op sy tande ; die polsslag is eers stadig en word nader-
hand versnel en flou ; die dier lakseer, en dikwels is die uitwerpsels bloederig ;
hy water dikwels ; haal vinnig asem ; vertoon toenemende swakheid ;
en waar groot hoeveelhede van die plant geeet is, beswyk die dier. Dikwels
worstel die siek dier voordat hy doodgaan.
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Nadoodse voorkoms is : In sommige gevalle kom skuim by beide neusgate
uit ; onderhuidse bloedvate is uitermatig met bloed gevul ; ontsteking
van die vierde maag en die kleinderm ; die longe, lewer, milt en niere
bevat 'n groot hoeveelheid bloed ; swart bloedkolle op die buitenste en
binneste vliese van die hart. Gekoude dele van blare kan in die pens aanwesig
wees.

Vir behandeling	 Sien „ Algemene Behandeling van Gevalle van
Plantvergiftiging ".

24.--Selonsroos-vergiftiging.

Nerium Oleander L. (Oleander of selonsroos).

Die siektetekens, na-doodse voorkoms en behandeling is dieselfde as
in die geval van Acokanthera-soorte.

25.—Bobbejaantou- of Klimop-vergiftiging.

Cynanchum africanum R. Br. (Klimop, dawidjies, bobbejaantou, bakker-
bos.)

Cynanchum obtusifolium, L.f.

Die siekte wat deur hierdie plante veroorsaak word, word deur veeboere
krimpsiekte of krampsiekte genoem. Die siektetekens is as volg : die dier
steier as hy loop ; hy bewe oor die hele liggaam of in dele daarvan ; die
dier kan neerslaan en 18 asof dit bewusteloos is, of hy gooi sy kop terug en
strek sy bene uit ; opblaas kan voorkom en self blindheid ; hy haal vinnig
asem, en die pols kan versnel wees. Die dier kan vrek sonder dat hy stuip-
trekkings kry. In minder akute gevalle kan die herstellende dier vir drie
weke of langer in 'n verlamde toestand verkeer. In sulke gevalle is hard-
lywigheid aanwesig.

Na-doodse voorkoms.—Daar is baie min letsels van diagnostiese waarde
to bespeur.

Behandeling.—(Sien Cotyledon-vergiftiging).

26.—Bitterbossie-vergiftiging.

Chrysocoma tenuifolia Berg. (Bitterbossie, bitterkaro, brandbossie,
beesbossie, bees-karo.)

Hierdie plant is die oorsaak van die sogenoemde „ kaalsiekte " (alopecia)
by die lammers van kruisgeteelde skape of by boklammers in die Willowmore-
Uniondale-streek. Die plant word deur die skaap- of bokooi gevreet en die
lammers kry die gif in deur die melk van hul moeders. Dis alleen diere met
wit velle of diere waarvan die vel gedeeltelik van kleurstof voorsien is, wat
aangetas word. Gewoonlik word volwasse diere nie vergiftig nie, tensy
op niks anders as die gifplant gewei word nie. In so 'n geval lakseer die
dier hom gewoonlik dood.

Siektetekens van kaalsiekte.—Gewoonlik ontwikkel bok- en skaaplammers
die siekte binne 3 dae tot ongeveer 3 weke na hul geboorte. Gewoonlik
krap byt aangetaste diere hulself. Dikwels trek hul kloste hare of wol
met die bek uit, kou dit, en sluk dit in. In sommige akute gevalle verloor
die dier sy wol of hare binne 24 uur. Die dier lakseer gewoonlik ; kan seer-
oe_kry ; en sock gedurig na koelte.
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Chrysocoma tenuifolia Berg.—'n Klein bossie ongeveer 12 duim hoog met klein heide-
agtige blaartjies ; geel blommetjies. Kom bale voor in die Karo en suidelike Vrystaat.
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Tensy die aangetaste bok- of skaaplammers deeglik teen die son en koue
weer beskut word, kan dodelike ontsteking van die vel en longe ontstaan.
Die insluk van die wol of hare kan, selfs weke nadat die dier van die siekte
herstel het, die maagderm-kanaal op so 'n wyse verstop dat die dood daarop
voig. Dit gebeur selde dat bok- of skaaplammers skielik vrek sonder dat
hulle tekens van verlies van wol of hare vertoon.

Die nadoodse voorkoms toon verlies aan hare of wol ; ontsteking van
die vel en longe waar die diere nie van die nodige beskutting voorsien was
nie ; ontsteking van die maag en kleinderm ; aanwesigheid van haar- of
wolballe in die maag en derms.

Boklam wat ly aan Kaalsiekte.

Behandeling.—Beskut die dier deeglik teen die son en koue weer ;
gevalle van laksering moet behandel word coos beskryf onder „ Algemene
Behandeling van Gevalle van Plantvergiftiging ". Carron-olie moet aan
die kaal plekke van die vel gesmeer word ; gee nou en dan 'n desertlepel
rou-lynolie in, ten einde die verwydering van haar- of wolballe uit die maag-
dermkanaal te .bespoedig.

Voorkoming.—As die gif in die melk uitgeskei word, is dit klaarblyklik
dat hoe minder melk die bok- en skaaplammers ontvang, hoe minder sal
hulle aan aanvalle van die siekte onderhewig wees. Vandaar die gewoonte
by veeboere om, in gevalle van kaalsiekte, die bok- en skaapooie gedeeltelik
uit te melk voordat die lammers toegelaat word om te snip.
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Die betroubaarste metode tot voorkoming van die siekte is om dragtige
skaap- en bokooie nie op bitterbossie-veld vir 'n tydperk van minstens 14
dae voordat hulle begin lam, en vir minstens 14 dae nadat hulle gelam het
te laat wei nie. Waar 'n voldoende voorraad groenvoer (gars, ens.) nie
beskikbaar is nie, moet die vee op hoogliggende weiveld in die berge wei,
waar die bitterbossie nie voorkom nie.

27.—Bietou-vergiftiging (Dimorphotheca-soorte).

Dit word onder geilsiekte beskryf.

B.—Swambesrnette Voedingstowwe.

I.—Vergiftiging van Plaasdiere op Ou Mielielande.

Ou mielielande, veral in die meer vogtige dele van die Unie, is dikwels
'n bron van gevaar vir die diere wat daarop wei. Onafgemaakte of weg-
gegooide mieliekoppe sowel as die mieliestronke is dikwels met 'n swam
(Diploidea zeae) besmet ; sulke mieliekoppe is gewoonlik wit van kleur
en diere wat dit vreet kan Of doodgaan of ernstige tekens van siekte ver-
loon. Die swam groei ook op en in die mieliestronke.

Totnogtoe het die siekte alleen by beeste en skape ontstaan, dog daar
is geen rede om te glo dat ander plaasdiere nie ook aangetas kan word nie.
Dis dus raadsaam om al sulke mieliestronke en weg-gegooide mieliekoppe
op die besmette landerye te verbrand, sodat die siekte nie verder uitbrei nie.

Die siektetekens maak gewoonlik hul verskyning binne 6 tot 8 dae nadat
die vee op sulke oulande gewei het. Die dier se oe en neus begin water,
en sy spiere, veral aan die lieste en skouers, begin bewe. Na verloop van
'n paar dae word hierdie siektetekens vererger, totdat die dier begin slinger
en uiteindelik in 'n totaal verlamde toestand neerval. Dit wys geen koors
nie, maar die polsslag is swak en versnel. Die aangetaste dier vreet nie,
en is gewoonlik hardlywig. Voordat die dier doodgaan, le dit gewoonlik
plat op sy sy en is nie in staat om hom te beweeg nie.

Nadoodse ondersoek is gewoonlik negatief, dog maagdermontsteking
kan in geringe mate aanwesig wees.

Behandeling.—Gee 'n olieagtige purgeermiddel in. Sien ook „ Algemene
Behandeling van Gevalle van Plantvergiftiging".

2.—Vergiftiging van Vee wat wei op brandswambesmette
Paspalumgras.

Die siektetekens is as volg : 'n toenemende swakheid in die bewegings
van die bene totdat die dier naderhand totaal verlam is ; hardlywigheid ;
gedeeltelike blindheid ; die dier slinger as hy loop ; sy eetlus is normaal in
die vroeer stadiums van die siekte, maar later verloor hy dit ; hy haal vinnig
asem en sy polsslag is swak.

Behandeling.—Dieselfde as onder Diplodea-vergiftiging.

Voorkoming.—Paspalum behoort in die vroee blomstadium gemaai te
word, d.w.s. voordat brand of swamme kan ontwikkel.
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3.—Voedingstowwe wat met ander soorte swamme besmet is.

Gewoonlik is daar min gevaar as diere op swambesmette voedsels ge-
voer word, mits (1) dit nie meer as 10 persent van die dier se daaglikse rant-
soen beslaan nie, en (2) dit met tussenpose van 'n week gevoer word.

Dis ook raadsaam om sulke voedsels eers aan 'n minderwaardige dier
te voer voordat waardevolle vee toegelaat word om dit te vreet.

C.—Mineraal-gif stoww e.
Die mineraalgif-towwe wat vir die veeboer van Suid-Afrika van die

grootste belang is, is arsenik en lood.

1.—Arsenik (Sprinkaangif).

Arsenik-bevattende middels word baie gebruik in die vernietiging van
sprinkane en insekte, en ook in die vervaardiging van dip-vloeistowwe.
Diere wat met sulke stowwe behandel word is blootgestel aan die gevaar
van vergiftiging.

(a) Perakute gevalle.—In sulke gevalle kan die diere, nadat hulle 'n groot
hoeveelheid arsenik ingekry het, doodgaan sonder tekens van vergiftiging,

soos diaree, te wys.
Tekens van
Vergiftiging.	 (b) Akute gevalle.—Die dier lakseer en die uitwerpsel is

soms bloederig ; hy kwyl bale ; die (De het 'n ingesonke
voorkoms ; die dier verloor sy eetlus ; word blind of half-blind ; is swak
in die agterbene ; slinger as hy loop ; die spiere van sy liggaam bewe ;
word Of gedeeltelik Of heeltemal verlam ; sy temperatuur is onder normaal
en, waar hewige maagderm-ontsteking aanwesig is, is dit koorsig, baie
dorstig, terwyl hy swaar asemhaal ; die polsslag is swak en versnel.

(c) Kroniese gevalle.—Sulke gevalle ontstaan waar die diere klein hoe-
veelhede arsenik oor lang periodes inkry. Die siektetekens is as volg :
die dier verloor sy eetlus en val geleidelik af in kondisie ; word afwisselend
met diaree en hardlywigheid gepla ; toon tekens van algemene swakheid
en verlamming ; in sommige gevalle is daar 'n uitslag op die vel en wys die
dier ook tekens van kataar in die lugpype en neus, en het verdikte litte.

Die nadoodse voorkoms is.—Perakute gevalle.—Geen tipiese letsels kan
aanwesig weer nie.

Akute gevalle.—Akute en soms dermontsteking met swere, ontaarding
van die lewer en bale bloed in die longe.

Kroniese gevalle.—Die dier word maer ; het 'n uitslag op die vel, en
wys tekens van dermontsteking en kroniese brongietis (kataar van die
lugpype).

In die geval van volgroeide beeste wat ly aan arsenik-vergiftiging word
die volgende behandeling aanbeveel :—

Behandeling.
(N.B.—Perde moet dieselfde dosisse van die onderstaande
middels kry as wat vir beeste voorgeskryf word ; terwyl

skape, bokke en varke a van so 'n dosis moet ontvang. In die geval van
honde (Alsatians)•word

(1) Hou die dier so lank as moontlik van die water af en indien maag-
werk baie erg is, gee die dier 'n bietjie gortwater in.

(2) Gee in 2 tot 3 gelykvolle eetlepels (ongeveer 6 tot 8 drachms
= 24 tot 32 grams) natriumtiosulfaat (natriumhiposulfaat) opgelos in 'n
pint water. Hierdie dosis kan, indien nodig, elke 6 uur herhaal word.

1; 16 van die dosis ingegee.)
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(3) Behalwe die natriumtiosulfaat, wat by die bek ingegee word, kan
75 tot 150 grein (5 tot 10 gram) in 'n 10 persent wateroplossing in die Hoed
gespuit word. Die water moet vir 'n paar minute gekook en dan toegelaat

In word om tot 40° C. (= 102° F.) af te koel voordat die natriumtiosulfaat
daarin opgelos word. Die natriumtiosulfaat moet toegedien word so you
as dit bemerk word dat die dier siek is, en die behandeling kan, indien nodig,
na 6 tot 12 uur herhaal word.

(4) Ongeveer 'n uur na die toediening van die natriumtiosulfaat moet
die dier 1 pt. van 'n mengsel bestaande uit gelyke dele rou-lynolie en kalk-
water (Karron-olie) ingegee word. Die doeltreffendheid van hierdie mengsel
word verhoog deur 1 tot 2 drachms (4 tot 8 gram) looisuur by elke pint te
voeg. Hierdie mengsel kan tweemaal per dag ingegee word totdat bevredi-
gende verbetering plaasgevind het.

(5) Elke dier moet driemaal per dag 1 pint baie sterk swart koffie
ingegee word. Vier eetlepels suiker moet by elke pint koffie gevoeg word.

(6) Gee die aangetaste dier gortwater om te drink en voedsel wat hy
maklik kan verteer.

(7) Indien dit nodig geag word, kan die dier 'n purgeermiddel inkry,
byvoorbeeld, ongeveer 15 minute nadat dit die eerste dosis natriumtiosulfaat
ontvang het, 'n paar pinte rou-lynolie.

2.—Loodvergiftiging.

Loodvergiftiging kan ontstaan as gevolg van (a) plante te vreet wat met
loodmengsels (vir die vernietiging van insekte) bespuit is :

(b) water te drink wat in loodpype gelei word ;

(c) deur aan verfblikke of geverfde dinge te lek ;

(d) kuilvoer te vreet wat lood bevat. (Kuiltorings word soms aan die
binnekant geverf en hierdie verf skilfer soms af en word met die kuilvoer
gemeng.

(e) behandeling van diere met mengsels wat lood bevat.

Herkouende diere is meer vatbaar vir loodvergiftiging as enige ander
soort vee.

Siektetekens.
Akute gevalle.—Word aangedui deur kwyl ; koliek ; hard lywig-
heid, gevolg deur laksering ; opblaas, verlies van eetlus, bewe

en stuiptrekkings gevolg deur verlamming ; die dier slinger as hy loop,
word blind of gedeeltelik blind ; word opgewonde ; dwaal rond in kringe ;
haal vinnig asem ; die polsslag is hard, dun en versnel.

Kroniese gevalle toon tekens as volg : Die dier word al maerder en is
afgemat ; ly afwisselend aan koliek ; diaree en hardlywigheid ; uitslag op
die vel ; en ly soms ook aan opgewondenheid en stuiptrekkings, verlamming
en uittering van verskillende groepe spiere, blindheid, en soms ook verswering
van die slymvliese van die bek, gepaard (maar nie altyd nie) met 'n blou
streep langs die kante van die tandvleis ; in sommige gevalle is daar kataar
in die lugpype en neus aanwesig.

In die geval van perde wat ly aan kroniese lood-vergiftiging haal die
diere soms beswaarlik asem, die keel fluit weens verlamming van die
spiere van die strothoof.
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Die nadoodse voorkoms is as volg :—

Akute gevalle.—Akute dermontsteking.

Kronies gevalle.—Vermaering ; verval van die lewer en niere ; 'n blou
streep aan die kant van die tandvleis (nie altyd die geval nie).

Behandeling.—Gee engelsesout in (ongeveer 1+ tot 2 lb. vir 'n bees).
Enige verdere behandeling van gevalle van loodvergiftiging behoort aan 'n
bevoegde veearts oorgelaat te word, aangesien dit van 'n spesiale aard is.

D.—Behandeling van Slangbyt by Vee.
Die volgende behandeling is van toepassing

(a) Steur die dier so min as moontlik. (N.B.—Dit behoort nie gejaag
te word nie.)

(b) 'n Skroefband (by voorkeur 'n rubberpyp) behoort styf om die
been bokant die bytplek gedraai te word om te verhoed dat die
gif geabsorbeer word. Die skroefband moet na 'n halfuur afge-
haal en weer hoer op vir 'n paar minute vasgemaak word. Na
'n uur moet dit afgehaal word.

(c) Snye moet gemaak word op die bytplek om goeie vloei van die
bloed te verkry. Die snye moet oorlangs gemaak word, en moet,
na die aard van die weefsel, van + tot + duim diep wees. N.B.—
Onder geen omstandighede moet oorkruis gekerf word nie aangesien
die senuwees en slagare moontlik afgesny kan word.

(d) Die gesnyde plek moet deeglik skoon gewas word, met 'n sterk
oplossing van kalium-permanganaat (Condy's crystals).

(e) Indien dit verkrybaar is, moet 'n teengif-serum rondom die bytplek
en ook onder die vel tussen die bytplek en die hart ingespuit
word. Hierdie serum is verkrygbaar by die Mediese Narvosings-
instituut, Johannesburg. Aangesien ons geen proefondervindelike
gegewens het waarop die grootte van 'n dosis teengif vir diere
gebaseer kan word nie, kan ons slegs in hierdie opsig die volgende
wenke aan die hand gee :—Die dosis vir 'n hond (volgens grootte)
is dieselfde as die vir 'n mens ; vir skape, bokke en varke moet die
dosis tweemaal so groot wees, en vir perde en beeste ongeveer
viermaal so groot.

(f) Gee die dier groot hoeveelhede baie sterk, swart koffie herhaal-
demale in ('n bees kan 'n paar pinte ingegee word). Voeg 2 ons
suiker by 1 pint koffie.

Teken in op

Boerdery ire Suid-Afrika
•

die Departement se Maandblad,
wat u op hoogte sal hou met informasie oor veesiektes en veevoer.

Prys slegs Ss. per jaargang.
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III.—Siektes Veroorsaak deur 'n tekort aan
Voedselbestanddele.

IN hierdie groep sal 'n paar van die belangrikste siektes behandel word wat
direk veroorsaak word deur die afwesigheid van sekere noodsaaklike

mineraalstowwe in die voedsel, of wat sekonder in verband staan met so'n
tekort.

Lamsiekte.
Lamsiekte is in Suid-Afrika van groot ekonomiese belang, daar dit

beesboerdery in sekere dele onmoontlik gemaak het voordat die oorsaak
en doeltreffende maatreels vir die beheer daarvan uitgevind is. Onder
gewone omstandighede kom dit hoofsaaklik voor onder beeste, en baie
selde onder volstruise, perde, skape, bokke en pluimvee. Dit kan egter
kunsmatiglik in byna alle huisdiere veroorsaak word, b.v. in perde, esels,
muile, skape, eende, konyne en marmotte ; honde en katte is nie daarvoor
vatbaar nie.

Dit is 'n dodelike siekte, gekenmerk deur siekteverskynsels van vol-
11* kome of gedeeltelike verlamming, hoofsaaklik van die voortbewegingsorgane

en in baie gevalle van die kou- en slukspiere.

Die siekte word baie in Suid-Afrika aangetref, veral in die suidwestelike,
noordelikse en oostelike dele van die Kaapprovinsie, in at die westelike

verspreiding. 
distrikte van Transvaal en die Oranje-Vrystaat, en in die
noordelike distrikte van Natal. Die dele waar dit voorkom,

val saam met die streke wat gebrek het aan fosfate in die grond ; en gevolglik
ook in die plante, en hoewel hierdie tekort nie die direkte oorsaak
van die siekte is nie, is die faktor tog van groot belang ; selfs so, dat in
streke, wat op die oomblik vry is van lamsiekte, maar wat gebrek aan fosfor
toon, die siekte kan verskyn onder sekere omstandighede wat in verband
staan met verspreiding van die toksien-veroorsakende mikrobe. Die uit-
breiding van die gebied waarin die siekte voorkom—'n kenmerk van
besmetlike siektes—het vroeer die teorie laat ontstaan dat lamsiekte 'n
aansteeklike siekte is.

Oorsaak van Lamsiekte.

Lamsiekte ontstaan deur vergiftiging, wat veroorsaak word deur die
eet van sekere organiese stof wat toksien (gif) bevat en veroorsaak word
deur sekere organismes. Vir die veroorsaking van lamsiekte is verskillende
faktore van belang : (a) Fosforgebrek in die grond, en dus ook gebrek daar-
aan in die plantegroei ; (b) aanwesigheid van sekere toksienvormende
organismes ; (c) oorblyfsels van karkasse waarin die organismes kan ont-
wikkel ; (d) vatbare diere wat die siekte ontwikkel as hulle die materiaal
opneem.

Gebrek aan fosfor in die grond lei tot gebrek daarvan in die plante,
en gevolglik tot gebrek daaraan in die dier. Fosfor is absoluut nodig vir
normale lewe en groei, en is van besondere belang in die veroorsaking van
die siekte en verklaar ook waarom alleen diere onder natuurlike veld-
toestande daaraan ly. As beeste dus onvoldoende fosfor kry, veroorsaak
dit 'n ontaarde eetlus wat bekend is as " osteophagia " of beenhonger,
omdat bene die enigste van die gestel is wat die meeste fosfor bevat, en ook
langer bewaar bly as die sagte weefsels. Sulke beenhonger-diere vreet dan
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alle karkasoorblyfsels wat op die veld rondle. As hierdie oorblyfsels met
die sekere organismes besmet is, word 'n sterk gif of toksien ontwikkel
wat tot lamsiekte lei as dit ingeneem word. Die werklike oorsaak is dus die
toksien, veroorsaak deur die bakteriee wat nie op lewendige diere kan lewe
nie, maar op dooie liggame die toksien voortbring. Aileen diere wat 'n
onnatuurlike beenhonger openbaar, sal aas vreet, en dis hierdie beeste wat
lamsiekte kry.

Na gelang van die duur van die siekte, word die volgende tipes onder-
skei : (a) Per-akute vorm ; (b) akute vorm ; (c) subakute vorm ; (d)

Siektetekens. 
kroniese vorm.

Per-akute Lamsiekte.--Die inkubasieperiode, d.w.s. die tyd van-
dat die toksien ingekry word tot die verskyning van die eerste siektetekens,
is 3 tot 14 dae. Soms word diere smorens dood gevind, sonder dat enige
tekens opgemerk was. In die meeste gevalle verskyn daar egter siektetekens ;
die siek diere le of staan stil, en vertoon 'n sekere stywigheid in die voorbene
as mens hulle doming om te loop. As hulle le en opgejaag word, gaan hulle
gewoonlik gou weer le. Die opstaan word altyd moeiliker, en naderhand
weier die dier om op te staan, en le in die natuurlike posisie of op sy sy.
Baie keer le hy met die kop op die blad omdat hy dit nie in die normale
posisie kan ophou nie. Baie keer is die eerste tekens slym of kwyl uit
die bek wat afwissel van min tot baie skuim. Somtyds kom 'n verlamming
van die tong of die kakebeen of altwee voor ; die bek hang effens oop en
die punt van die tong le op die voortande of hang uit ; die dier kan moeilik
vreet of gladnie. Meesal weier die dier ook om te vreet, en die maagholte
val gou in. Meeste diere vrek sonder pyn. Asemhaling word nie ver-
snel nie. Die per-akute gevalle duur van 'n paar uur tot 'n dag, en dis
nie bekend dat diere weer gesond word nie.

Akute Lamsiekte duur van een tot twee dae met 'n broeityd van een tot
agt dae. Die kentekens is dieselfde as die van per-akute gevalle, maar is
meesal swaarder. In die begin staan die diere of inmekaar stil Of le op die
pens of op die sy. Solank hulle staan kan hulle nog loop, maar is styf en
beweeg moeilik. Alma! toon 'n neiging om gou te gaan le, en geleidelik
word die oplig van die agterlyf moeiliker. Die kop le gewoonlik op die sy.
Slym en verlamming van die bek en onderkaak is algemeen, en die dier sluk
moeilik. In sommige gevalle hang die kop, die oe staar en kyk verwilderd,
die ore hang, die hare lyk kroes, en die neusgate is droog. Die dood tree
gewoonlik saggies in.

Subakute Lamsiekte duur van drie tot sewe dae. Die kentekens verskil
van die van akute gevalle in strafheid en duur. Die diere is styf, met 'n
stadige wankelende gang, en val soms skielik neer en vertoon die algernene
tekens soos hierbo beskrywe.

Kroniese Lamsiekte duur van agt dae tot verskeie weke. Die diere ver-
toon dieselfde tekens soos hierbo genoem, behalwe dat die eetlus baie swak
is, en verlamming van die bek en tong nooit voorkom nie. Hul kondisie
val aanmerklik of gedurende die siekte, die oe is ingeval, en die hare staan
orent. Koors kom nooit in lamsiektegevalle voor nie.

Die nadoodse voorkoms vertoon geen besondere en kenmerkende
letsels nie, en 'n vasstelling van die siekte is alleen moontlik as die

Nadoodse
geskiedenis van die geval bekend is, tesame met 'n nega-

Verskynsels. tiewe ondersoek en die omgewing waar dit plaasgevind
het.

Alle beeste kan deur die toksien aangetas word, maar dis 'n algemene
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verskynsel dat koeie wat dragtig is, of wat net gekalwe het, meer aan-
getas word, en kuddes word dikwels van byna at die meik-

Tipe Beeste koeie beroof ; en gewoonlik is dit die beste melkkoeie wat
wa

eerste vrek. Dit is maklik te begrype as die gebrek aangetas word.
fosfor in aanmerking geneem word. Dragtige koeie of koeie

met jonge kalwertjies het 'n ekstra hoeveelheid fosfor nodig vir die kalf,
en as dit nie deur die weiding of die voer verskaf word nie, ontstaan 'n
geweldige honger na fosfor. So 'n dier sal ure spandeer om aas te soek om
te vreet, en dus word die moontlikheid vergroot dat sy, in lamsiektestreke,
besmette materiaal sal optel. Lamsiekte in suipkalwers is onbekend.

Behandeling.

Geen behandeling skyn van enige waarde te wees nie, omdat as die
toksien eenmaal ingeneem is in die ingewande, dan is die kans vir herstel
baie gering. 'n Dier wat eenmaal herstel het, sout nie hieraan nie, maar
kan dit altyd weer kry, en vrek meesal later daaraan.

Praktiese metodes van voorsorg is gebaseer op die faktore wat die
siekte veroorsaak. Die toepasbaarheid daarvan sal net afhang van die
grootte en gehalte van 'n plaas en die arbeid wat beskikbaar is.

(a) Hou die plaas skoon van enige geraamtes, deur die bene by-
mekaar te maak op 'n plek waar beeste, honde en wilde diere nie
by kan kom nie. Die veld moet ondersoek word vir dood-
gebore kaiwers of vullens, weggeraakte lammers en geraamtes
van diere soon hase, meerkatte, skilpaaie, ens.

(b) Daar lamsiekte altyd in verband staan met beenhonger, behoort
hierdie honger vir fosfor verskaf te word deur fosfate aan die
dier te gee in die vorm van beenmeel ; of in die geval van diere
wat op stal staan, met voer wat bale fosfor bevat. Die voer van
beenmeel in streke wat 'n fosforgebrek het, is tot groot voordeel
vir die boer omdat dit beteken 'n verbeterde veestapel, heeltemal
afgesien van die „ versekeringswaarde " teen lamsiekte (sien
„ Doseer van Beenmeel aan Beeste," bladsy 492).

Stywesiekte.

Die term „ stywesiekte " word bale gebruik in Suid-Afrika as 'n
beskrywing van 'n siektetoestand waar die voortbewegingsorgane van die
dier aangetas is. Hierdie term sluit omtrent alles in wat die normale
beweging van die lede verhinder, selfs tot gehele verlamming. Dikwels
sluit dit 'n paar heeltemal verskillende toestande in, coos b.v. driedaagse
siekte, lamsiekte, galsiekte, ens. Om definitief te wees en verwarring te
voorkom, moet dit net vir twee toestande gebruik word, nl. : (a) Stywe-
siekte, wat veroorsaak word deur die stywesiekte-bossie (Crotalaria burkeana)
of ook genoem „ Krotalisme van beeste " ; en (b) stywesiekte wat aan
fosforgebrek te wyte is (Aphosphorosis). Die eerste siekte word behandel
onder die hoofstuk oor „ Giftige Plante."

Stywersiekte (Aphosphorosis).

Die siekte is in baie streke aangetref, b.v. Betsjoeanaland, westelike,
noordelike en oostelike Transvaal, suidwestelike en oostelike distrikte van
die Kaapprovinsie, westelike en sentrale distrikte van die Oranje-Vrystaat
en sekere deie van Natal ; in at die gevalle is die streke arm aan fosfor.
Vroeer was dit veronderstel dat die oorsaak toe te skrywe is aan 'n same-
werking van verskillende faktore, waarvan gebrek aan fosfor moontlik een
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was, maar in 1925 is dit vasgestel dat die toestand direk aan fosforgebrek te
wyte is. In lamsiektestreke kom hierdie siekte selde voor, omdat dit
gewoonlik vir ligte lamsiekte geneem word of omdat die diere aan lam-
siekte beswyk voordat stywesiekte kon ontwikkel. Dit moet dus aangeneem
word dat stywesiekte voorkom waar toksienvormende bakteriee afwesig of
bale skaars is en dus die ontwikkeling toelaat van 'n klienies herkenbare fos-
forgebrek.

Stywesiekte tas meesal jong beeste aan, of dragtige koeie, of koeie met
klein kalwers, en kom besonder you na kalftyd voor, nl. binne 'n maand.
As die kalwers weggeneem word, en die koeie nie gemelk word nie, word
hulle gouer beter, maar baie kan dit met die volgende kaiwing weer kry.

Daar is 'n vertraging in die groei en 'n abnormale ontwikkeling van
van die liggaamsvorm ; die mees sigbare tekens is 'n verdikking van die

Kentekens. 
litte van die bene, veral in die knie en by die kleinkloutjies
van die voorpote. Die kloue word lank en die punte groei

baie-keer teenmekaar vas omdat die kloue vanmekaar gedruk word. Die
dier loop styf en mank. Jong diere se kondisie val vinnig of en hulle is
geneig om op hul hakke te loop as die kloue uitgroei ; verlamming is erg,
en die bene kan maklik breek. Die houding word abnormaal, soms het die
kaif 'n gekromde rug, en op die ou end word die stywigheid so pynlik dat
die dier nie meer wil opstaan nie en van honger vrek. Die eerste tekens
van die siekte is die pynlike, stywe gang van die dier.

In sommige gevalle verdwyn die toestand vanseif, waarskynlik as gevolg
van verandering in die plantegroei met die jaargety, terwyl verandering van

welding baiekeer die siekte teenhou.
Behandeling.

Doseer van Beenmeel aan Beeste.
Hoewel die doseer van beenmeel of ander fosfaatstowwe 'n gewoonte

geword het, oral waar lamsiekte heers of waar die tekort aan fosfate in die
natuurlike welding van so'n aard is dat die vee addisionele fosfaat-voeding
nodig het, is dit verbasend hoe min boere nog geskikte doseerdrukgange
gebou het, of hul beeste op die eenvoudigste, vinnigste en doeltreffendste
wyse doseer.

Die gebruik van 'n dubbele doseerdrukgang word om die volgende
redes sterk aanbeveel

Dubbele	
(a) Omdat die minste tyd met die dosering verlore gaan.

Doseer-druk- Terwyl een klomp diere in die een drukgang gedoseer word,
gang vir	 word die tweede een leeggemaak en weer volgemaak, en op
Beeste.	 die manier kan 'n mens aanhou doseer sonder om te wag

totdat die enkele drukgang leeggemaak en weer opgevul is.
Met 'n bietjie ondervinding kan 'n man deur middel van die dubbele druk-
gang 300 beeste per uur doseer.

(b) Omdat spesiale voorsiening gemaak is om volgroeide rowel as jong
vee ewe maklik te hanteer. Waar 'n enkele drukgang gebruik word, is

In die begin sal 'n ruime verskaffing van fosfate 'n vinnige
verbetering teweegbring. In gevalle wat lank geduur het, is die liggaamlike
veranderinge te groot om weer heeltemal te verdwyn, maar fosfate sal
die toestand verbeter.

Die enigste logiese voorbehoedmiddel is egter die voorsiening van 'n
goeie voorraad fosfor, in die vorm van beenmeel of in voer wat bale fosfor
bevat.
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Drukgang A.

Drukgang B.
18 vt.

Fig. 1.—Grondplan van dubbele drukgang vir beeste.
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dit Of te wyd vir jong vee of te nou vir volgroeide beeste, en op die manier
word spoed en doeltreffendheid belemmer.

Figuur 1 toon die grondplan van 'n dubbele drukgang wat in alle opsigte
vir bale jare doelmatig was op die veeartsenynavorsings-stasie van die Departe-
ment op Armoedsvlakte, naby Vryburg. Albei drukgange is 65 voet lank,
maar terwyl drukgang A spesiaal vir volwasse beeste bedoel is en van binne
3 voet 3 duim wyd is, is drukgang B bestem om jong beeste te bevat, veral
jaaroudbeeste, en net 2 voet 3 duim wyd is binne. Dit beteken nie dat druk-
gang B nie vir volwasse beeste gebruik kan word nie. Die enigste verskil
is dat dit nie so baie beeste as drukgang A sal hou nie.
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Drukgang A hou gemiddeld 17 groot, uitgegroeide osse of 21 volgroeide
koeie ; drukgang B hou 24 jaaroud-beeste of 15 volgroeide koeie. Hoewel
dit vir groot osse gebruik kan word, is dit darem 'n bietjie nou.

Elke drukgang is voorsien van 'n uitgang met 'n sterk houtdeur, gemaak
van planke 14 duim dik, met skarniere van 2 duim by duim platyster wat so
lank is as wat die deur wyd is, en met 'n ystervalwerwel en haak sodat dit
maklik oopgemaak kan word en terselfdertyd die deur goed vashou.

Die ingange tot die drukgange bestaan uit tregtergange met arms 14
voet lank. Omdat drukgang B een voet nouer is as drukgang A, is die
wydte by die ingang van eersgenoemde se tregtergang 18 voet in vergelyking
met 19 voet in die geval van laasgenoemde. Die afstand tussen die twee
drukgange is 12 voet. Dit laat genoeg ruimte om in te werk, en ook om 'n
klein pakkamertjie te bou waarin die beenmeel, emmers, doseerlepels,
medisyne, ens., gebere kan word (Fig. 3).

Fig 3. .—Drukgang, met 'n pakkamertjie.

Figuur 2 is die sy-aansigte van 'n gedeelte van elke drukgang. Opge-
merk sal word dat daar drie dwarshoute in drukgang A en vier in drukgang
B is ; die ekstra dwarshoute in laasgenoemde kom tussen die boonste twee
dwarshoute. Die doel van die ekstra dwarshout is om te voorkom dat
jong beeste hul bene breek, want wanneer jaaroud-beeste aan dosering
gewoon gemaak word, probeer hulle soms om uit die drukgang te spring.
Wanneer hulle wil oorspring is hulle dan geneig om die agterpote tussen
die twee boonste dwarshoute te laat kom en as die gewig van die lyf dan
oor die boonste hout gaan, kan die dier sy been breek. Nadat die ekstra
dwarshout aangebring is, is daar nie meer moeilikheid van die aard onder-
vind nie.

Die regoppale is 5 voet 6 duim lank, en 2 voet diep met konkreet in
die grond vasgesit. Dus is die hoogte van die drukgange 3 voet 6 duim.
Gevind is dat dit die geskikste hoogte is vir dosering en hantering van beeste.
Die regoppaleword 5 voet vanmekaar ingeplant. In drukgang A is die dwars-
houte alma! ewe ver vanmekaar, en in drukgang B word die vierde dwars-
hout in die middel van die twee boonste houte vasgesit. As die dwarshoute
4 duim in deursnee is, sal die afstande tussen die drie hoofhoute 10 duim wees.
Die boonste hout is gelyk met die bopunte van die regoppale. Die dwars-
houte is aan die binnekant van die regoppale vas.

Materiaal Gebruik.—Die regoppale is van Of duursame inheemse hout of
behandelde plantasiepale van 6 duim tot 7 duim deursny onder en 4 duim
tot 5 duim deursny bo. Die dwarsstukke is plantasiepale 15 voet lank van
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Fig. 4.—Doseer van beeste in die drukgang.

Fig. 5.—Metode van doseer om vermorsing te voorgom.

VEESIEKTES EN HUL BESTRYDING

4 duim tot 5 duim deursny onder en 3 duim tot 4 duim deursny bo. Dis
raadsaam om die regoppale te teer. Die dwarshoute word, suinigheidshalwe,
met gladde gegalvaniseerde draad aan die regoppale vasgemaak, dog boute
sal natuurlik 'n meer netjiese verbinding maak, wat waarskynlik langer sal
hou. Vir die regoppale word 'n 1 : 3 : 6 konkreet aanbeveel, d.w.s. 1 deel
cement, 3 dele skoon sand en 6 dele gebreekte klip (maat volgens volume).

Die drukgange wat hierbo beskryf word, is nie alleen van die nuttigste
tiepe vir dosering nie, maar dis gevind dat hulle uitstekend beantwoord
om beeste in te ent, wonde te verbind, seer oe te behandel, slegte uiers
te versorg, bloedlating, ondersoek van koeie vir steriliteit, onthoring,
ens.
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Om doseer te vergemaklik moet die diere oorhoeks in die drukgang
staan met hul koppe regs. Dis nie moeilik om hulle so te laat staan nie.

Inderdaad, indien hulie behoorlik geleer is, sal die beeste
Doseer van	 you die regte posisie inneem. Al wat nodig is, is dat die per-
Beenmeel of

soon wat moet kyk dat die beeste behoorlik in die drukgangander Fos-
faatprodukte. ingaan, aan die linkerkant van die drukgang moet bly. Terwyl

hy besig is om die diere in die drukgang te ja, sal die beeste
natuurlik hul koppe weg van horn draai en na die regterkant kyk. Hierdie
eenvoudige voorsorgsmaatreel help baie om die doseer te vergemaklik.

As die drukgang gevul is, word 'n kort paal tussen die twee
boonste dwarshoute geplaas agter die laaste dier, om te verhoed dat die
bees agteruit tree uit die drukgang uit.

Om vinnig en doeltreffend te doseer, moet die doseerder deur twee
helpers bygestaan word. Die een moet die emmer beenmeel dra en die
ander die koppe van die diere vashou (Fig. 4). Die persoon wat die
koppe vashou, loop die doseerder vooruit langs die regterkant van die druk-
gang, d.w.s. die kant waarheen die beeste kyk. Hy hou die regterhoring
(of regteroor in die geval van poenskopbeeste) vas met sy linkerhand, en
steek die vingers van sy regterhand in die kant van die bek van die dier,
en vat styf vas in die hoek van die mond. Hy het nou voile beheer oor die
dier se kop, en in meeste gevalle sal die dier self sy bek oopmaak (Fig 5).

Die doseerder hou die tong van die dier vas met sy linkerhand (vingers
bo en duim onder), en trek dit buitentoe en na die linkerkant van die bek
Met die doseerlepel in die regter hand, skep hy genoeg beenmeel uit die
emmer en plaas dit langs die tong in die regterkant van die dier se bek net
voor die boog van die tong. Dit word gedoen deur die lepel in sy lengte
na links om te draai. Met die lepel se rand, word die uitgestorte beenmeel
oor die boog van die tong gestoot. Die tong word nou losgelaat. Die
doseer is voltooi, en die volgende dier kom aan die beurt. Indien die
doseer gedoen word, soos hierbo beskryf, is dit onmoontlik vir die dier
om die beenmeel uit te spoeg. In die tyd wat dit geneem het om die doseer-
proses te beskryf kan 'n goeie doseerder van 10 tot 15 diere behandel het.

Die emmerhouer moet die emmer op 'n gerieflike hoogte hou sodat
die doseerder die beenmeel kan uitskep. Aangesien enemmel-emmers
geneig is om te bars, word die gebruik van sinkemmers aanbeveel.

Die beenmeel of enige ander fosfaatverbinding, moenie droog gedoseer
word nie, want dis geneig om hoes en vermorsing te veroorsaak omdat die
dier dit uitblaas terwyl die doseer plaasvind. Aileen voldoende beenmeel
moet op die wyse aangemaak word vir die dag se doseer. Klam beenmeel
bederf vinnig en moenie oorstaan nie. Indien 'n groot hoeveelheid per
ongeluk oorskiet moet dit oopgesit en in die son gedroog word.

Hoeveelheid Beenmeel per Dosis.—Om die beste reultate te verkry, word
dit aanbeveel dat alle droe beeste, d.w.s. osse en alle beeste oor die nege
maande oud, wat nie teel nie, 3 onse beenmeel per dag ontvang (of
2 onse ontlymde fynbeenmeel, of1-1+ onse gepresipiteerde kalsium-fosfaat.)
Kalwers wat met hul moers loop of wat hansgrootgemaak is op 'n geskikte
rantsoen van afgeroomde melk en graan, hoef nie gedoseer te word alvorens
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hulle klaar gespeen is nie. Alle aanteelvee, d.w.s. koeie en verse in kalf
en koeie in melk moet 5 onse beenmeel per dag kry, (of 4 onse ontlymde
fyn-beenmeel, of 2-22 onse gepresipiteerde kalsium-fosfaat.) Dis 'n algemene
reel om beeste nie op Sondae te doseer nie.

Die Doseerlepel.—Die nuttigste lepel vir dosering is die gewone gegal-
vaniseerde kombuis-skeplepel met 'n lang steel, die bak waarvan, wanneer
hoog vol, 5 onse, en wanneer rondvol, 3 onse, beenmeel in die aangeklamde
toestand hou (Fig. 6). Om seker te maak dat die beeste die regte hoe-
veelheid beenmeel kry, word boere aangeraai om onderskeidelik 3 en 5
onse beenmeel of te weeg, dit met water aan te klam en dit dan met hul
doseerlepels op te tel. Op die wyse sal hulle weet watter hoeveelhede
om uit die beenmeel-emmer te neem vir die twee klasse beeste wat gedoseer
moet word.

1111 1 111111
duim.

3 of 

3 oz
Fig. 6.—Lepels vir doseer van beeste.

Dis raadsaam om die beeste water te gee voor hulle gedoseer word,
ten einde te voorkom dat die beenmeel te vinnig deur die spysverterings-

Opmerkings. 
kanaal gewas word. Indien verlang word om die diere genoeg
sout te gee om in hul behoeftes te voorsien, tesame met die

beenmeel, meng dan 121 lb. taamlik fyn sout goed met 200 lb. beenmeel en
doseer soos gewoonlik.

lndien gedurende tye van droogte en hitte, na goeie reens en welige
groei van veldplante, dit verwag word dat geilsiekte sal uitbreek, meng dan
30 lb. blomswael met een sak (200 lb.) beenmeel, en gebruik hierdie mengsel
vir doseer op die gewone wyse totdat die verleptyd van die gras verby is.

Gedurende doseer moet die beeste so min moontlik aangeja en gehan-
teer word. Rowwe behandeling geskied ten koste van kondisie. Maak
van die geleentheid gebruik, terwyl u doseer, om te kyk vir seer oe en dit
te behandel. Dis die mees gelee tyd om dit te doen. Moenie die beeste
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langer as nodig in die krale hou nie. Laat hulle so you moontlik veldtoe
gaan. Melk eers voordat u doseer.

Op baie groot plase word aangeraai om vir elke 3 of 4 kampe 'n doseer-
kraal te bou op 'n geskikte plek. Hierdeur word belet dat beeste te veel
gejaag word en dat die veld onnodig uitgetrap

Vir speenkalwers sal gevind word dat 'n lepel met 'n kleiner bak as die
een wat hierbo beskryf is, makliker gehanteer kan word. 'n Gewone eet-
lepel, met 'n stukkie metaal aan die steel om dit langer te maak, sal goed
beantwoord.

Maak u drukgang behoorlik vol en die res sal maklik wees. As u toe-
laat dat die beeste op enige manier in die drukgang staan, sal u waardevolle
tyd verloor, en die dosering sal nie bevredigend uitgevoer kan word nie.

Boere word gewaarsku dat hulle beenmeel droog moet hou tydens ver-
voer of in die pakhuis. Beenmeel is 'n produk wat baie organiese stof
bevat. Dit word maklik sleg wanneer dit klam is, en verskaf dan voedsel
vir bakteriese ontwikkeling wat nadelig is vir beeste.

Doseer u beeste gereeld en doseer die regte hoeveelhede. Dit is die geheim
tot sukses.

Vir nadere informasie in verband met die doseer van beeste, skryf
aan die Verantwoordelike Amptenaar, Goewerments-ondersoekstasie, Ar-
moedsvlakte, P.K. Bus 14, Vryburg, K.P., of aan die Direkteur van Vee-
artsenydiens, P.K. Onderstepoort, Pretoria.

Besonderhede omtrent fosfaat- en ander mineraalvoeding aan skape
kom voor in Afdeling 3, bladsy 377.

Beeste wat aan Pika ly, besig om bene te kou.
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IV.—Besmetlike Veesiektes.

A.—Bakteriese en Swamsiektes.

sOMMIGE van die belangrikste siektes waarmee die veeboer te kampe
 het, val onder die klas van bakteriese besmetlike siektes, soos miltsiekte,

sponssiekte, besmetlike misgeboorte en tering. Ongelukkig sal party van
hierdie siektes altyd 'n gevaar bly vir die veeboer lank nadat siektes, wat
deur bosluise oorgedra word, soos ooskuskoors, al verdwyn het, en dit
net omdat ons bestrydingsmetodes totnogtoe nie heeltemal doeltreffend
was nie en uiters moeilik is om met sukses uit te voer.

Miltsiekte.
Miltsiekte is 'n akute besmetlike siekte wat feitlik by alle soorte huis-

diere aangetref word. Miltsiekte is ook oordrabaar aan mense, en word
veroorsaak deur 'n kiem die Bacillus anthracis. Beeste, skape en bokke
word die meeste aangetas, en perde net tot 'n sekere mate. Varke en
volstruise word of en toe aangetas, maar honde en katte baie selde. Dit
skyn of hoenders nie vatbaar is nie. Op miltsiekteplase kom die milt-
siektekiem voor in die grond en veral in die modder van damme, maar die
kiem teel buitekant die liggaam van die dier waarskynlik nie vinnig aan nie.
In die dier se liggaam is die kieme gewoonlik in ontsaglike getalle aan-
wesig net voordat die dier doodgaan, en daar kan byna net soveel kieme
wees as bloedliggaampies. As die kieme in die bloed aan die lug bloot-
gestel word, vorm hulle dadelik spore. Hierdie spore is 'n weerstand-

is biedende vorm van die siektekieme, en kan onder enige klimaatstoestand
in grond en water vir fare aan lewe bly. Dis om hierdie rede dat die oop-
sny van diere, wat aan miltsiekte dood is, deur die wet verbied is.

Die dier gaan gewoonlik skielik dood, en daar is miskien geen teken
dat die dier siek is nie tot net 'n paar minute voordat hy doodgaan. Som-

Siektetekens. 
mige diere wys siektetekens vir 'n paar uur of selfs 'n paar
dae, en mens merk dan dat die dier 'n hoe koors het, bot is,

swaar asemhaal en slinger as hy loop. Soms is die limfkliere geswel. Perde
leef dikwels 'n paar dae en is baie koorsig, bot en het waterige swelsels in
die omtrek van die keel en langs die born en pens. Varke is byna altyd aan
die nek geswel, koorsig en haal swaar asem. In mense is die „ kwaad-
aardige puisie " die gewone vorm van miltsiekte. Dit kom voor as 'n
bloedvint op die plek van die vel waar die bakteriee ingekom het, soos by
'n sny besmet geraak het by die nadoodse ondersoek van 'n dier. As dit
nie behandel word nie sprei die bakteriee deur die liggaam en die persoon
gaan dan dood. Ander vorms van menslike miltsiekte is „ wolsorteerder-
siekte " as gevolg van die inademing van spore, en ingewandsmiltsiekte deur
vleis te eet wat met miltsiekte besmet is. Hierdie vorms het altwee 'n
dodelike gevolg, want dis baie moeilik om hulle te behandel.

Die kentekens kan 'n aanduiding gee of die siekte miltsiekte is of nie,
en 'n geval van skielike dood moet altyd met agterdog beskou word. Bloed-

Diagnose. smere moet so you moontlik na die dood geneem word, want
dis dikwels baie moeilik om 'n diagnose te maak as die dier al

begin vrot. Sny 'n klein plekkie in die oor of stert sodat die dier nie bale
bioei nie, maak daarvan bloedsmere en stuur dit aan die Laboratorium.
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In die geval van perde en varke moet ook smere van die swelsels gestuur
word, want die miltsiektekieme kom bale min die bloed voor.

Daar is ander gevalle waar die dier skielik of na 'n baie kort siekte dood-
gaan, soos in die geval van sonstraal of wanneer die dier deur weerlig getref
is, slangbyt, sponssiekte, akute plantverfigtiging, ens. Dis dikwels alleen
moontlik om 'n definitiewe diagnose te maak deur 'n bloedsmeer te onder-
soek.

'n Nadoodse ondersoek op 'n dier wat aan miltsiekte dood is, moet
vermy word, maar ongelukkig word so 'n karkas tog so nou en dan per onge-

Nadoodse 
luk oopgesny. 'n Dier wat aan miltsiekte dood is, is gewoonlik

Verskynsels. bale opgeblaas as gevolg van die vinnige ontbinding ; dikwels
loop bloed uit die mond, neus en aars, maar nie altyd nie. As

mens in die karkas sny, vind mens dat die bloed donker en nie gestol is nie,
en dikwels is daar bloedings onder die vel en in party van die organe, soos
die longe. Die milt is gewoonlik bale groot, donkerrooi en sag.	 Die milt
kan teeragtig lyk en in sommige gevalle kan dit geskeur wees. 	 Party-
keer is die milt bale min geswel, veral in die geval van perde, skape, bokke
en varke.

Miltsiekte versprei nie regstreeks van die een na 'n ander nie. As
daar bloed uit die mond, neus of aars loop, kan die grond of voedsel besmet

raak. By perde wat geswel is, kan bloedsuiende vliee aan
Verspreiding die swelsels vreet en sodoende die besmetting oordra na
van
Besmetting. gesonde diere.

Die vernaamste bron van verspreiding is die karkas van die
dier wat aan miltsiekte dood is. As die dier nie oopgesny word nie, sal
die verspreiding nie so erg wees nie, want die ontbinding maak die kieme
you dood en hulle kan nie spore vorm sonder om in aanraking met die lug
te kom nie. Die oopsny van 'n miltsiekte-karkas besmet die grond ont-
saglik bale met die spore van die kiem.

Die besmetting kan op verskillende maniere versprei word : Gebruik
of verkoop van die velle ; gebruik van die vleis ; honde en aasvoels wat aas
ronddra ; verspreiding deur middel van stof, maar in die meeste gevalle
word die besmetting weggewas deur reen wat dit in vleie, damme, ens.,
spoel ; bene van miltsiekte-karkasse wat nie genoeg gesteriliseer is nie,
word soms by toeval deur boere opgetel, gemaal en gebruik vir beenmeel ;
diere wat die siekte onder lede het word miskien weggeneem na 'n skoon
plaas en gaan daar dood en sodoende word 'n plek besmet wat voorheen
skoon was.

Bestrydingsmaatrebls.

Bestryding is van uiters baie belang met die oog op die aard van die
siekte. Vernietig die besmetting sover moontlik deur die karkasse van diere,
wat aan miltsiekte dood is, goed te vernietig at word maar net vermoed
dat die dier aan die siekte dood is. Diere wat die siekte kan optel, moet
indien moontlik, weggehou word van dele van die plaas waar beeste aan milt-
siekte dood is, en al die vatbare diere moet met 'n betroubare entstof geent
word.

Miltsiekte-karkasse moet verbrand of deeglik begrawe word. As dit
begrawe word, moet die gat omtrent 6 voet diep wees, en die karkas bedek
word met 'n laag ongebluste kalk. As dit nie diep genoeg begrawe word
nie kan honde dit dalk opgrawe ; dis 'n goeie plan om die gat toe te span
met doringdraad.
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Die betroubaarste entstof wat nou in gebruik is, is die spoor-entstof.
Dit bestaan uit 'n mengsel van spore van 'n verswakte stam van die milt-

Inenting.
siektekienn en 'n mengsel van gliserien en pekelwater. Die
dosis vir inspuiting is 1 k.s. onder die vel vir beeste, en	 k.s.

vir skape. Vir perde, bokke en varke word swakker entstowwe gebruik.
Die diere moet elke jaar geent word. Op plase wat nie besmet is nie,

is dit nie nodig nie, maar dit sal wenslik wees om dit te doen in distrikte
wat ernstig besmet is. Diere wat geent is, is nie gesout voor omtrent
10 tot 14 dae later nie. Gebruik die entstof so vars as moontlik, en indien
dit gebere word, moet dit op 'n koel droe plek kom, indien moontlik
in die donker.

Bloedsmere van alle diere wat doodgaan, moet sonder versuim aan-
gestuur word, veral waar vermoed word dat die dier aan miltsiekte dood is.
Die diere moet dadelik geent word sodra die siekte uitbreek.

Miltsiekte-entstof as Voorbehoedmiddel teen Lamsiekte.—Uit praktiese
ondervinding en proefnemings waar geente diere blootgestel was aan natuur-
like en kunsmatige besmetting, bestaan daar geen bewys dat miltsiekte-entstof
ook lamsiekte kan afweer nie.

Die Veesiektewet maak dit verpligtend dat hierdie siekte aan die ower-
heid gerapporteer moet word.

Sponssiekte.
Sponssiekte kom oral in Suid-Afrika voor, en is oor die hele wereld

versprei. Dit kom meer algemeen voor in die bosveld en die kusstreke, en
lyk of dit meer aangetref word op onbewerkte grond. Dis hoofsaaklik 'n
siekte wat in die somer voorkom, en dit lyk of swaar reens die siekte gouer
laat uitbreek.

Die oorsaak van die siekte is die sponssiektekiem, 'n organisme wat
waarskynlik in die grond lewe. Dit vorm bale taai spore, waardeur dit in
staat is om vir jare aan lewe te bly, selfs onder bale ongunstige toestande.
Die sponssiektekiem kan, anders as die miltsiektekiem, miljoene spore in
die geslote karkas vorm, wat werklik ook gebeur, sodat tensy die karkas
verbrand of bale diep begrawe word, die dooie dier 'n groot bron van
besmetting kan wees.

Beeste word die meeste aangetas, maar skape kry ook dikwels die siekte.
Dit kom selde voor by kalwers van onder sesmaande oud en by beeste van

ouer as drie jaar, maar daar is gevalle bekend waar dit voor-
Aangetaste	 gekom het by kalwers van 'n maand oud en ook by ou trek-
Diere.

osse. Mens kan bokke kunsmatig besmet, maar perde en
varke is bestand teen natuurlike en kunsmatige besmetting.

Metode van Besmetting.—Dis nog nie bekend hoe beeste besmet raak nie.
Sommige persone reken dat die kieme by 'n wond ingaan, ander weer dat
die diere deur die bek besmet raak. Dis seker dat die siekte op kuns-
matige manier nie deur die bek veroorsaak kan word nie, maar aan die ander
kant word weer bale selde wonde gevind by beeste wat sponssiekte het.
Kunsmatige besmetting deur inenting onder die vel is gewoonlik suksesvol
by jong beeste. Skape word byna altyd besmet deur die skeer- en kastrasie-
wonde ; en dikwels deur hulle in skure te skeer waar die velle hang van
beeste wat aan sponssiekte dood is, of deur die skape op sulke velle te le
as hulle geskeer word.
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Die siekte begin met hoe koors en die dier is bot en vreet nie goed
nie. Gewoonlik is die dier lam in een van die bene as die tipiese swelsels
in die groot spiere van een of ander van die bene voorkom. Soms swel die
nek, maar gewoonlik een van die bene, meesal die agterste. Die tipiese
swelling is effens sag, die hele been swel en kraak as mens daaraan druk as
gevolg van die gas onder die vel. Die dier herstel bale selde, en gaan gewoon-
lik na 'n paar dae dood.

As mens in die swelsel sny nadat die dier dood is, is daar 'n rooierige
vloeistof wat ook in die spiere is. Die vleis het 'n donkerrooi, sponsagtige
voorkoms met klein luggaatjies. Dit kan ook gebeur dat die vleis ligte en
donker lae het, maar dis altyd sponsagtig en het 'n eienaardige suur reuk,
effens soos galsterige botter.

Dis gewoonlik maklik om 'n diagnose te maak op die nadoodse ver-
skynsels. Daar is egter 'n ander siekte, „ kwaadaardige watergeswel,"

Diagnose. 
met kentekens wat net soos die van sponssiekte lyk, en dis
soms net moontlik deur 'n monster van die aangetaste spier

bakteriologies te ondersoek dat die twee siektes onderskei kan word.
Kwaadaardige watergeswel kom voor in perde en varke en ook onder mense.
Sponssiekte is onbekend onder mense. Dis heeltemal veilig om te se dat
byna al die gevalle van sponssiekte in Suid-Afrika egter sponssiekte is.

Onlangs het baie skape doodgegaan nadat hulle geskeer was : hoewel
dit gelyk het of sponssiekte daarby die vernaamste rol gespeel het, kan daar
ook ander kieme van 'n verwante soort by betrokke gewees het.

Mens kan gewoonlik 'n diagnose van sponssiekte maak uit bloedsmere
wat van die aangetaste spier geneem is. Sny in die spier en krap die opper-
vlakte met die kant van 'n plaatjie en sprei die stof wat so verkry is, op 'n
ander plaatjie so dun moontlik. Smere van die milt of van die oppervlakte
van die lewer is ook nuttig. Gewone bloedsmere beteken bale

As dit onseker is of die siekte sponssiekte is, moet strokies van die
spiere net soos biltong droog gemaak word, en na die Laboratorium gestuur
word vir bakteriologiese ondersoek. Strokies van die vars spiere kan in
gliserien (50 persent sterkte) of in sout gepak en dan gestuur word. Moet
dit egter nie kans gee om te vrot voordat dit aangestuur word nie.

Karkasse moet verbrand of diep begrawe word. Inenting teen spons-
siekte is baie suksesvol. Die entstof wat verskaf word deur die Afdeling

Voo rkom i ng.
eea rtse n yd iens is bale doeltreffend. Daarom moet daar

me gebruik gemaak word van die baie entstowwe wat op die
mark is nie, veral entstof in die vorm van pille en poeier. Vandag word die
gefiltreerde sponssiekte-entstof, wat sulke goeie resultate in die afgelope
jare gegee het, vervang deur 'n nuwe entstof wat nog 'n beter immuniteit
gee.

Die immuniteit of souting deur die entstof, ontwikkel in omtrent twee
weke nadat die diere geent is en hou omtrent 'n jaar, sodat mens elke jaar
behoort te ent. Op plase wat bale erg besmet is, sal dit miskien wenslik
wees om jong beeste elke 6 maande te ent.

Daar word ook 'n entstof berei teen kwaadaardige watergeswel, en waar
verliese voorkom nadat die skape geskeer is as gevolg van die sponssiekte-
kiem of verwante bakteriee, sal dit miskien wenslik wees om die skape te
ent teen sponssiekte en kwaadaardige watergeswel 'n paar weke voordat
hulle geskeer word,
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Bloedpens.
Bloedpens is 'n siekte wat sy verskyning maak by lammers gedurende

die eerste week na geboorte. Pyn in die pens en gewoonlik diarree is die
siektetekens. Die siekte kom voor veral in die kouer dele van die land,
soos die suidelike Oranje-Vrystaat. By nadoodse ondersoek word gewoonlik
gevind dat die dunderm donkerrooi van kleur en vol gas is. Klein groenerige
sweertjies is soms aanwesig aan die dunderm.

Om die siekte te verhoed, moet die ooie toegelaat word om in die
veld te lam en nie in krale nie. In die afgelope paar jaar is 'n voorbehoed-
middel, in die vorm van 'n entstof, uitgereik en het baie bevredigende
resultate gelewer. Dragtige ooie word tweemaal ingespuit met 'n tussen-
pose van drie weke, en op die manier kry die lam sy weerstandsvermoe
van die teenliggaampies wat voorkom in die eerste melk van die ooi. Die
entstof kos 1d. vir twee dosisse.

Tering (Tuberkulose).
Dis 'n kroniese besmetlike siekte onder huisdiere, en is oor die hele

wereld versprei ; dis die tweede ernstige siekte onder mense. Dog in
Suid-Afrika, met sy deurgaans droe klimaat is die siekte nie baie erg waar
groot-beesboerderye gedryf word nie. Dog tuberkulose veroorsaak swaar
verliese waar beeste onder intensiewe toestande gehou word. Dit kom voor
onder al die soorte huisdiere, veral onder beeste, taamlik baie onder varke,
maar selde onder die ander huisdiere, behalwe miskien die hoender.

Die oorsaak van die siekte is die teringkiern. Dis 'n bale taai bak-
terium, omdat dit 'n spesiale samestelling het wat 'n wasagtige materiaal
bevat. Daar bestaan verskeie tipes, waarvan die mens-, bees- en voel-
tipe onderskei word. Die eerste tas veral die mens aan, die tweede beeste,
varke en perde en ook dikwels mense, veral kinders. In die reel word die
voeltipe net by voels aangetref, maar dit kan ook varke aantas, en varke
moet dus nie saam loop met hoenders wat aan tering ly nie.

Die siekte is byna altyd kronies. By beeste merk mens eers dat hulle
afval in kondisie, 'n hol hoes het en dat daar dikwels 'n gelerige slyk uit die

Siektetekens. 
neus loop. Die dier word you moeg, en as dit nie vankant
gemaak word nie, sal dit stadigaan uitteer. Die hoes kan

baie erg wees en die dier baie laat ly. Party diere wys 'n kroniese diarree
wat te wyte is aan teringsere in die ingewande. 'n Taamlike gewone ken-
teken by beeste is 'n ontsteking van die uier. Dit word al hoe harder en
swel op een of meer plekke op, gewoonlik die agterste deel van die uier, en
die melk is eers groenerig en waterig en word dan later nie meer afgeskei nie.

Waar dit duidelik is dat beeste aan tering ly en dat hulle bakteriee
afgee, word dit „ oop "-gevalle genoem. Ongelukkig tref mens baie
„ geslote "-gevalle aan. Dit wil se, die beeste het tering, maar behalwe
dat hulle afval in kondisie, wys hulle nie ander tekens van die siekte nie.
Hierdie gevalle kan enige tyd „ oop " word en dan 'n groot gevaar wees vir
ander diere. By varke is die nekkliere dikwels geswel en die diere val vinnig
of in kondisie.

By beeste kan enige orgaan in die liggaam die tipiese „ tuberkels "
wys, d.w.s. klein knoppies wat kaasagtig word en later verkalk. Hierdie

Nadoodse 
tuberkels kan saampak en sodoende groot dele van die organe

Verskynsels. vernietig. Die longe word die meeste aangetas en dit kan
ook voorkom dat die lewer, niere en ander organe ernstig

aangetas is. Binne in die bors- en buikholte kan dikwels eienaardige groeisels
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voorkom wat lyk soos druiwetrosse, soos slagters dit noem. Die uier wys
gewoonlik nie duidelike tuberkels nie, maar word verander in bindweefsel
sodat daar nie 'n melkklier oorbly nie.

Dikwels vind mens net 'n paar klein knoppies in die longe of in een of
meer van die limfatiese kliere. Sulke gevalle is 'n moeilike vraagstuk, want
hulle ontglip die oog en word op enige oomblik „ oop "-gevalle en versprei
sodoende die siekte.

By varke kom die tuberkels voor in die keelkliere en in baie erge gevalle
kan al die organe aangetas wees. As voeltering by varke voorkom, is dit
gewoonlik beperk tot die keel- of ingewandskliere. Hoenders wys tuberkels
in die !ewer en ander organe, maar baie selde in die longe.

Bestrydingsmaatreels.

Die beste metode om tering uit te roei is om al die aangetaste diere dood
te maak. Deur die gebruik van „ tuberkuliene " is dit moontlik om 90 tot
95 persent van die aangetaste diere aan te wys. Tuberkuliene is 'n ekstrak
van die teringkieme en veroorsaak 'n reaksie by besmette diere, maar nie
by gesonde diere nie. Die toets kan op verskillende maniere uitgevoer word.
Dit kan net onder die vel ingeent word, wanneer dit die dier se temperatuur
laat styg, dikwels met 3° F. Omdat die temperature van beeste in Suid-
Afrika so bale verskil, word 'n ander toets bale gebruik met goeie resultate.
Hier word die tuberkuliene met 'n fyn naald in die vel gespuit en as die diere
aangetas is, vorm daar vier-en-twintig uur later 'n knop op die plek waar
die diere geent is.

Dis veral by melkkoeie waar tering so'n gevaar vir mense is. Melk
moet altyd gekook word want daardeur word die organisme vernietig.
Mens kan 'n laer temperatuur gebruik en 60° C. sal die teringkiem in 'n
halfuur doodmaak (Pasteurisasie).

Waar tering onder melkbeeste voorkom, moet min of meer elke ses
maande tuberkuliene-toetse uitgevoer en die reageerders vernietig word.
Al die nuwe beeste wat bykom moet getoets word. Dit moet gereeld gedoen
word om melkbeeste nou en dan te toets om te sien of die siekte onder
hulle is of nie.

Varke wat aan tering ly, sal op tuberkuliene reageer, en moet ver-
nietig word, want hulle kan dalk die beeste aansteek. Hoenders wat aan
tering ly, is nie 'n gevaar vir mense nie, maar hulle kan varke aansteek.
Hoenders kan in groot klompe doodgaan, en mens sal dan miskien die hele
trop moet uitroei. Kalwers wat van besmette koeie gebore word is baie
selde aangetas as hulle aankom. In Europa word hiervan gebruik gemaak
om skoon kuddes op te bou deur sulke kalwers weg te hou van besmette
beeste.

Gevalle van tering onder beeste moet volgens die Veesiektewet aan
die owerheid gerapporteer word.

Johne se Siekte.
Dis 'n kroniese diarree in beeste wat veroorsaak word deur 'n kiem

wat bale soos die teringkiem is. Dit kom meesal voor onder ingevoerde
beeste in Suid-Afrika, maar is baie algemeen in Europa.

Die kentekens is die van 'n kroniese diarree wat sours met bloed gemeng
is, en die dier val ook erg of in kondisie. Die dier kan vir maande siek
wees, en byna in alle gevalle gaan dit dood. Al wat mens by die nadoodse
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ondersoek kan sien is dat die slymvlies van die ingewande verdik is. Dit
het 'n gerimpelde voorkoms wat baie lyk soos geriffelde papier.

Daar is nie 'n bevredigende bestrydingsmiddel nie. Besmette beeste
moet afgemaak word, want hulle is 'n bron van besmetting. Besmette

Bestryding. 
beeste sal reageer op Johnin—'n ekstrak van die oorsaaklike
organisme—of soms op voel-tuberkuliene. Mens kry 'n

temperatuurreaksie soos in die geval van tering. Die bakteriee kan in
die mis voorkom. Die diagnose op die kentekens alleen is egter baie selde
verkeerd.

Besmetlike Misgeboorte.
Dis een van die siektes waarmee die boer die meeste te kampe het.

Dit kom meesal voor onder beeste, maar word ook gevind by merries, sogge
en ooie. By beeste word dit veroorsaak deur 'n baie klein kiem, die
Bacillus abortus, wat ook die siekte by sogge veroorsaak. By merries en
ooie is ander bakteriee die oorsaak daarvan. In Suid-Afrika is besmetlike
misgeboorte onder beeste baie algemeen, maar kom selde voor in ander
soorte diere.

Dis onlangs bewys dat daar 'n siekte by die mens voorkom wat baie op
Maltakoors lyk en wat veroorsaak kan word deur die melk te drink van koeie
wat die besmetlike misgeboorte-organisme bevat. Die organisme wat
besmetlike misgeboorte by varke veroorsaak kan 'n soortgelyke siekte by
die mens veroorsaak.

Misgeboorte, of die vroee afgooi van die fetus, kom gewoonlik voor
sonder voorafgaande tekens. Dit gebeur veral in die eerste maande van

Kentekens. 
dragtigheid, maar daar kan miskien 'n paar van die gewone
tekens wees dat die koei you sal kalwe, soos grootword van

die uier, swelling van die vulva, ens. Misgeboorte maak sy verskyning
gewoonlik tussen die vierde en sewende maande van dragtigheid. Na die
derde maand sien mens gewoonlik dat die nageboorte agterbly. Die eerste
drie maande bly die nageboorte baie selde agter, en dikwels word beide die
fetus en die vliese nie opgemerk nie omdat dit so klein is. Sodoende word
die besmetting baie maklik versprei, want die koei sal weer by die bul kom
en eenvoudig beskou word as 'n koei wat nie goed gedek is nie. Na 'n
misgeboorte kan die baarmoeder besmet raak met ander bakteriee en 'n
kroniese ontsteking ontwikkel wat uiteindelik daartoe lei dat die koei
heeltemal onvrugbaar word. Dis veral die geval waar die nageboorte nie
uitkom nie. Daar kom geen algemene tekens van die siekte voor nie. Die
verlies van die kalf, gewoonlik ook die melk, en die hoe persentasie onvrug-
bare gevalle wat op misgeboorte volg, is almal faktore wat dit so 'n ernstige
siekte maak.

Die besmetting word die meeste versprei deur die koei wat aborteer.
Dis waarskynlik net gedurende die drie of vier weke na die misgeboorte,

Metode van
en veral by die misgeboorte self dat die besmetting baie ver-

Bestryding. sprei word. Behalwe deur middel van die koei se melk, is
dit ses weke na 'n misgeboorte nie meer moontlik om die

besmetting na te spoor nie. Die uier raak besmet as die koei die mis-
geboorte-bakteriee herberg en sy raak nooit daarvan ontslae totdat sy weer
heeltemal herstel is nie. As 'n koei eenmaal besmet is, kan sy meer as
eenkeer dooie kalf afgooi ; party doen dit driekeer agtermekaar. Gewoon-
lik egter kom net een misgeboorte voor, waarna die koei 'n swak kalf of
selfs 'n normale kalf kan hé. Party koeie kry 'n normale kalf, maar die
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nageboorte kan agterbly. Hierdie koeie versprei die besmetting as hulle
kalwe en is dus 'n bale groot gevaar. Kalwers raak besmet deur die melk
van besmette koeie te drink, maar dit lyk egter nie of dit enige slegte gevolge
op hulle het nie en of hulle die siekte verder versprei nie. HuIle raak die
besmetting kwyt nadat hulle gespeen is.

Die bul is, anders as wat eers gedink is, nie 'n belangrike verspreider
van die besmetting nie. Bulle kan besmet raak en werklik aangetaste
geslagsdele he, maar dit skyn nie of hulle koeie aansteek nie. Dit kom
bale selde voor dat die koeie aansteek as die bul hulle dek en dit lyk asof die
bakteriee alleen in 'n bevrugte baarmoeder vaste voet kan kry.

Onder gunstige toestande kan die misgeboorte-bakteriee waarskynlik
net vir 'n paar maande aan lewe bly buite die dier se liggaam in die veld of
in stalle of skure. Dis nie met sekerheid bewys hoelank die besmetting
werklik kan voortduur nie. Maar dis die besmetting wat by of net na 'n
misgeboorte versprei word wat die grootste gevaar oplewer.

Elke besmette koei ontwikkel in haar bloed bestandheid teen die
besmetting, en deur middel van 'n eenvoudige laboratoriumtoets van 'n

Bestrydi ng. 
monster van die koei se serum kan ons sien of 'n koei besmet
is of nie. Stuur dus 'n klein botteltjie (3 tot 4 onse) bloed

aan die Laboratorium van enige koei wat aborteer. Die manier om 'n koei
se bloed te tap, word beskrywe in Hoofstuk IX.

Die beste bestrydingsmetode is om die besmette koeie apart te hou en
sodoende twee troppe te vorm, 'n gesonde en 'n besmette trop. Nou-
keurige sorg is nodig om toe te sien dat die siekte nie van die besmette
trop na die gesonde trop oorgedra word nie, en hulle moet ook aparte
bediendes, ens., he. Die beeste word dan in die eerste plek getoets deur
serum-toetse en die besmette diere verwyder. Elke ses weke word die
skoon trop weer oorgetoets en die besmette diere verwyder na die besmette
trop. Gewoonlik kom daar na 'n paar toetse nie meer vars uitbrekings voor
nie en dan moet gesorg word om die besmetting nie weer in te voer nie.

Hierdie metode is alleen van toepassing in geval van bale waardevolle
beeste, en die meeste ander boere sal nie die koste maak om dit te probeer
nie. As mens nie die siekte teenwerk nie dan sprei dit deur die kudde en
veroorsaak 'n groot verlies aan kalwers en soms ook onvrugbaarheid, maar
na omtrent drie jaar word die verlies weer baie kleiner.

Vir beeste wat nie besonder baie werd is nie is die beste metode van
bestryding om die verse en nie-dragtige koeie te ent twee maande voordat
hul by die bul kom. Dan kan mens seker maak dat die meerderheid normaal
sal kalwe. Die entstof is skadeloos by nie-dragtige diere. Dit word gemaak
van lewendige kulture van die misgeboortekieme, maar as dit toegedien
word voordat die dier dragtig is, maak dit haar immuun teen die siekte
sonder om 'n besmetting te veroorsaak wat misgeboorte laat ontstaan.

Dis onwenslik om beeste op 'n onbesmette plaas te ent, want anders
kan mens dalk die besmetting invoer.

Nuwe koeie wat aangekoop word, moet 'n serumtoets ondergaan om
sodoende te vermy dat besmetting ingevoer sal word.

Die entstof is verkrygbaar van die Laboratorium, Onderstepoort.
Voile besonderhede vir die gebruik daarvan word daarby verskaf.
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Maltakoors.
Dis 'n siekte onder bokke wat op sommige plekke in Suid-Afrika voor-

kom. Dit word veroorsaak deur 'n organisme wat baie na-verwant is
aan die misgeboorte-bakteriee by beeste. Gewoonlik veroorsaak dit geen
siektetekens by bokke nie, maar dit kan misgeboorte veroorsaak. Die
gevaar is dat die melk besmet raak en die mens kan dan die siekte kry deur
van die melk te drink. By mense is die tekens 'n koors met rumatiek-
pyne in die liggaam, en daar dit ses weke of langer duur, werk dit bale ver-
swakkend.

Aangetaste bokke kan ontdek word deur middel van 'n laboratorium-
toets wat uitgevoer word met monsters van hul serums, en sulke bokke

Bestryding. 
moet afgemaak word, of die melk moet gekook word vir
gebruik. Dit betaal nie om besmette bokke aan te hou nie,

want die hele trop kan naderhand besmet raak.

Droes.
Dis 'n aansteeklike siekte by perde, muile en donkies, maar is of en toe

ook aangetref onder die groot vleisetende diere in dieretuine. Vroeer
het dit baie algemeen in Suid-Afrika voorgekom, maar word nou bale selde
aangetref.

Die siekte kan akuut of kronies wees. 'n Baie gewone teken is 'n
uitvloeisel uit die neus, dikwels net uit een neusgat. Dit gaan gewoonlik

Kentekens. 
gepaard met 'n geswel van die limfklier onder die kakebeen
aan die aangetaste kant. Die swelsel is styf, hard en lyk of

dit vas aan die been sit. Die slymvlies van die neus, veral die gedeelte
tussen die twee neusgate, wys swere wat bale volop kan wees in slegte
gevalle. Perde gaan soms, en donkies gewoonlik, dood, aan 'n longont-
steking, wat te wyte is aan hierdie siekte. In sommige gevalle van droes
kom klein knoppies voor in die vel ; later breek hierdie knoppies oop en
vorm swere waaruit 'n gelerige, olierige stof loop. Hierdie knoppies kom
veral voor aan die bene, nek en skouer en word in Engels „ farcy buds "
genoem. Die limfvate naasaan word gewoonlik dik koorde. Baie perde
toon geen siektetekens nie, behaiwe dat hulle afval in kondisie en selfs dit
kom ook nie altyd voor nie. Dis hierdie diere wat 'n gevaar is omdat die
siekte nie maklik gesien kan word nie, en dit kan enige tyd oorgaan in akute
gevalle en besmetting versprei. Sulke diere kan ook gedurig 'n ligte
besmetting versprei.

Alle aangetaste diere moet vernietig word. Moenie probeer om die
diere te behandel nie. Die malleintoets sal enige geval van droes kan bepaal,

Bestryding. 
selfs al wys die dier geen tekens daarvan nie. Dit slaag soms
nie in akute gevalle nie, maar hierdie gevalle kan as gevolg van

hul tekens bepaal word. Moenie perde koop wat nie 'n negatiewe mallein-
toets gee nie. Moet ook nie ou tuie koop nie tensy u weet dat die plek
waar dit vandaan kom vry is van droes.

Mallein is 'n ekstrak van die droeskieme en as dit onder die vel van 'n
aangetaste perd geent word, veroorsaak dit 'n pynlike geswel en 'n styging
in die dier se temperatuur. Die malleintoets word uitgevoer deur staats-
veeartse en vergoeding word betaal vir diere wat deur hulle afgemaak moet
word.
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Mense is ook vatbaar vir die siekte en dit gebeur bale selde dat so'n
persoon die dood vryspring. Droes is 'n siekte wat kragtens die Vee-
siektewet gerapporteer moet word.

Nuwesiekte.
Dis 'n besmetlike siekte van perde, muile en donkies, en die vernaamste

tekens is 'n uitvloeisel uit die neus, vergesel van swere in die kliere van die
kop en ander dele van die liggaam. Dit kom meer algemeen voor onder
jong diere, maar kan ook voorkom in diere van enige ouderdom. Mens
sien dit bale waar troppe perde bymekaar kom, soos in polisie- of militere-
kampe of op stoetplase.

Dit begin met 'n styging van temperatuur, gevolg deur 'n uitvloeisel
uit die neus wat aan die begin kleurloos is, maar spoedig geel word. Absesse

Siektetekens. 
ontwikkel gewoonlik in die kliere tussen die kakebene en
dikwels in die kliere van die keel. In die laaste geval haal

die dier swaar asem en as die verswering nie oopgaan nie kan die dier ver-
smoor. Dit kan selfs nodig wees om 'n buisie in die lugpype te sit.

By jong diere, veral vulletjies, ontwikkel absesse soms in die kliere
tussen die longe of die ingewande. In sulke gevalle gaan die dier gewoonlik
dood deurdat die absesse bars en dan die bors- of buikholte besmet. By
diere wat genees, vind mens soms 'n verlamming van die stembande of 'n
ontsteking van die senings van die bene.

Behandeling le veral in oppas en geskikte voeding. Absesse moet
oopgemaak word as dit ryp is. Die oopbreek van die absesse kan ver-
haas word deur die keel met pappe of skerp pleisters te behandel as dit
op daardie gedeelte voorkom.

Tetanus.
Hierdie siekte is beter bekend as „ klem in die kaak " en dit lyk of die

siekte in Suid-Afrika toeneem. Dit word veroorsaak deur die gif of „ tok-
sien " van 'n kiem wat in die grond leef, veral in bewerkte grond. Die
organisme vorm spore wat baie taai is, miskien taaier as die spore van enige
ander bakteriee. Die besmetting kom gewoonlik in die liggaam deur 'n
wond. By perde ontstaan die siekte gewoonlik as gevolg van spykersteke
in die voete of wonde aan die bene ; by skape gewoonlik as gevolg van
kastrasie of afsny van sterte. By beeste kom die siekte bale selde voor en
dit word nie dikwels in ander soorte diere aangetref nie. Die mens is bale
vatbaar vir die siekte.

By perde en skape is die tekens bale eners. Eers word die dier se
spiere styf, en nie lank daarna nie klem die kakebene opmekaar vas. As

Siektetekens. mens die dier se kop oplig, skuif die klein vlies van die oog—
die sogenoemde „ derde ooglid "—oor die oog. As die dier

effens skrik, soos byvoorbeeld wanneer 'n deur toeslaan of as mens net
saggies horn vat, begin by oor die hele lyf stuiptrekkings kry. Die dier val
vinnig of in kondisie en gaan gewoonlik binne 'n paar dae dood. As dit
le, le dit uitgestrek met al die spiere styf gespan. Die ondervinding van
boere is dat die dier bale pyn ly.

Dokter help nie baie nie. Al wat mens werklik kan doen is om die dier
stil te hou in 'n donker stal. As 'n voorbehoedmaatreel in die geval van

Behandeling.
baie waardevolle diere kan mens hulle egter inent met anti-
tetaniese serum, wat gemaak word deur perde met tetanus-

toksien te ent totdat hul bloed groot hoeveelhede daarvan sal neutraliseer.
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In die geval van skape, kan mens die siekte voorkom deur 'n mes te
gebruik wat goed gekook is, en deur die skaap in die veld te hou gedurende
en na kastrasie of afsny van sterte, en nie in 'n kraal nie.

Botulisme.
Dis die naam wat gegee word aan verskillende siektetoestande wat diere

in Suid-Afrika kry deur aan karkasse te vreet wat al begin sleg word. Die
siekte wat die beste bekend is onder hierdie groep, is lamsiekte by beeste
en bokke, maar daar is baie ander, soos verlamming by skape, perde en dik-
wels ook pluimvee, veral eende.

Dit word veroorsaak deur die toksien van die bakteriee van die botulinus-
tipe wat in die karkas ontwikkel. Die bakteriee kan onafhanklik in die
grond lewe en is ook nie afhanklik van lewendige diere vir hul aanhoudende
bestaan nie.

Neem byvoorbeeld lamsiekte in beeste. In sekere dele van Suid-Afrika,
veral die droer streke, raak die meeste karkasse van enige soort dier besmet
met botulinus-bakteriee en word dan giftig. As beeste dan die karkas-
materiaal vreet, veral die bene kou, kry hulle lamsiekte. Dit kom baie
algemeen in Suid-Afrika voor dat beeste baie gek word na die bene, in werk-
likheid vir die fosfor daarin, soos reeds in Hoofstuk III beskrywe.

Lamsiekte by bokke staan feitlik in verband met lamsiekte onder beeste,
en kom onder dieselfde toestande voor. Verlamming by perde, muile en
donkies ontstaan gewoonlik deurdat hulle voer vreet waarin dooie rotte
en muise was. Hierdie ongediertes kan besmet weer met botulinus-bak-
teriee en dan is hul karkasse giftig.

By eende kom verlamming dikwels voor wanneer die water in damme so
laag gesak het dat die visse begin doodgaan, oral in die water rondle, en die
eende dan aan hulle begin vreet. Gevrotte vleis of maaiers kan ook be-
smetting veroorsaak.

Dit is eners by alle soorte diere. Die siekte kan so skielik kom dat
die dier binne 'n paar uur doodgaan. In baie akute gevalle is die dier heelte-

Siektetekens. 
mal lam en kan nie sy spiere beweeg nie. Hy val skielik neer
en na 'n paar spartelings word die dier heeltemal lam. In

minder akute gevalle is die dier bale swak en na 'n paar uur gaan dit le en
kan nie weer opstaan nie ; dikwels le dit met die kop teen die sy. Die
tong en keel is dan heeltemal verlam, slym loop uit die mond en soms hang
die tong uit. Sommige diere wat nie die aanval erg kry nie kan weer reg-
kom, maar dit neem lank voordat hulle weer sterk is. Gewoonlik leef
die dier vir ongeveer 'n week, kan nie opstaan nie en vreet dikwels nie voor-
dat dit weer byna heeltemal gesond is. By perde is die tekens in hoofsaak
dieselfde, maar akute gevalle kom meer dikwels voor.

By eende is die siekte gewoonlik akuut. Hulle kan nie opstaan nie en
hulle le met die kop en nek gewoonlik op die grond. Die Amerikaners
noem die siekte „ limberneck."

Verwyder in die geval van beeste en bokke die karkasmateriaal van die
plaas en sorg dat die beeste nie aan bene kou nie, deur hulle gereeld

Bestryding. 
beenmeel te voer. By perde moet gesorg word dat daar nie
knaagdiere in die voer dood le nie, en selfs dooie katte is 'n

bron van gevaar.
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Aktinomikose.

Dis 'n kroniese aansteeklike siekte onder beeste, minder algemeen by
perde en varke, wat veroorsaak word deur 'n swam,die actinomyces. In
Suid-Afrika is die siekte nie baie algemeen nie en word soms „ kanker onder
beeste " genoem. Daar is twee gewone vorms daarvan : een is bekend as
„ houttong " en die ander as „ dik kakebeen." Die beeste kry die swam
saam met hul kos in, soos strooi of graan. Dit laat gewasse ontwikkel wat
bestaan uit harde bindweefsel. As dit aan die tong voorkom, laat dit horn
swel en hard word. In die kakebeen word die been dik en die tande word
deur hierdie gewas uitgedruk. Die dier gaan gewoonlik aan honger dood,
omdat by nie goed kan vreet nie. Gewasse wat veroorsaak word deur die
swam kan ook in ander dele van die liggaam voorkom. By perde kan daar
na kastrasie gewasse vorm aan die end van die string, en by varke kan die
melkkliere groot harde gewasse ontwikkel.

Kalium-jodied is 'n baie goeie middel as dit by die mond ingegee word,
en maak gewoonlik die dier gesond, hoewel dit nie altyd 'n dik kakebeen
sal genees nie.

Paratifus onder Kalwers.

Van hierdie siekte is melding gemaak onder die hoofstuk oor „ Gesond-
heid van Diere," daar die bestryding daarvan veral 'n saak is van verbetering
in die metodes van kalwers-grootmaak. Dit word veroorsaak deur 'n klein
bakterium wat verwant is aan die kiem wat maagkoors onder mense ver-
oorsaak. Dit kom veral voor onder kalwers op grootbeesplase, en word
tussen Januarie en April baie aangetref in die Transvaalse bosveld. Dit
gaan gewoonlik gepaard met slegte gesondheidsmaatreels, en rooiwater,
galsiekte en ander kalwersiektes.

Die siektetekens is nie baie tipies nie. Die kalf is bot, het 'n tempera-
tuur van tussen 103° tot 107°, en het nie lus om te suip nie. Die hare staan

Siektetekens.
orent, die kalf is dun en wil gewoonlik net le. Soms ont-
wikkel diarree en dikwels ruik dit sleg, en partymaal kom

inflammasie van die longe ook voor. Omtrent 30 persent van die siek
kalwers gaan dood.

Die [ewer is dikwels vol klein wit stippeltjies en lyk gevlek. Soms sien
mens klein absesse in die longe. Ontsteking van die ingewande, met 'n
rooierige kleur, word dikwels gesien.

Die diere tel die siekte op in krale, en dis deur die mis van siek diere
dat die grond of voer besmet raak. Dis baie noodsaaklik dat die algemene

Bestryd i ng. 
sindelikheid verbeter word en die kalwers vry is van bosluise.
'n Voorbehoedmiddel teen hierdie siekte, in die vorm van 'n

entstof, kan verkry word by die Afdeling Veeartsenydiens, teen 1d. per dosis.
Oor die algemeen was die resultate baie bevredigend, maar in sommige
gevalle moes spesiale entstowwe vir sekere plase gemaak word.

Besmetlike Pluimveesiektes.

Daar is twee bakteriese besmetlike siektes onder pluimvee in Suid-
Afrika wat van baie groot belang is, d.w.s. hoendertifus en basillère wit
diarree in kuikens. Altwee veroorsaak 'n groot sterfte onder pluimvee
op pluimveeplase en is baie moeilik om volkome te bestry.
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Hoendertifus.

Dis 'n akute, spesifieke siekte waarin die bakteriee, wat dit veroorsaak,
baie voorkom in die bloed en al die organe. Die organisrne wat die siekte
veroorsaak, is 'n klein langwerpige kiem, wat baie ooreenkom met die tifus-
kiem by mense, en is na-verwant daaraan. Dit kom oral voor in die Unie.
Dit word gewoonlik aangetref in groot hoenders, en die sterftesyfer onder
hoenders, wat die siekte kry, is bale hoog.

Lomerigheid, geen eetlus en 'n groot dors is die vernaamste kenmerke.
Die vere is deurmekaar, die nek ingetrek en die od dikwels toe. Daar is
gewoonlik baie diarree en die mis is van 'n groengeel kleur. Die
hoender is baie koorsig en die kam donkerooi.

Die fewer is gewoonlik groot en breek sommer maklik uitmekaar as
mens met die vingers daaraan druk. Dit het 'n gestippelde of bronsagtige

Nadoodse voorkoms. Die milt is dikwels groot en daar kan 'n ont-
Verskynsels. steking van die ingewande wees.

Bestryding is baie moeilik, en die beste is om te sorg dat die hoender
in 'n gesonde toestand is. Siek hoenders moet afgemaak en die gesonde

Bestryding. 
hoenders na gesonde kampie verplaas word. HuIle moet
driemaal per dag vars water kry. Die ou kampies moet gekalk

en omgespit word en dan moet daar vir ses maande nie hoenders op die
plek loop nie. 'n Entstof vir inenting teen die siekte kan verkry word van
die Veeartseny-laboratorium teen 5s. per 100 dosisse. Dit skyn asof hierdie
entstof bevredigende resultate !ewer, maar dis moeilik om betroubare
statistieke te kry. Die entstof word gebruik vir gesonde hoenders as die
siekte onder die klomp uitbreek.

Die siekte word waarskynlik aangedra deur 'n hoender, bekend as die
„ draer," wat van die siekte herstel het ; draers kom ook voor by menslike
tifus en is een van die vernaamste bronne van verspreiding. By die koop
van hoenders moet mens dus altyd eers uitvind of die siekte al ooit onder
die trop was waarvan die hoenders afkomstig is.

Basillere Wit Diarree.

Dis veral 'n siekte onder jong kuikens. Dit kom baie algemeen voor
in Suid-Afrika en is baie besmetlik. Dit kom voor gedurende die eerste
paar dae nadat die kuikentjies uitkom en word veroorsaak deur 'n organisme
van die hoendertifus-soort. Jong kuikentjies wat nie aan die siekte dood-
gaan nie, word dikwels met die bakteriee in hulle groot en word kroniese
draers van die siekte. Aangetaste kuikens het 'n strawwe witagtige diarree,
word vinnig swak en die meeste gaan dood. Die wat nie so ernstig aan-
getas is nie, kan miskien regkom. Henne wat as kuikens aangetas was, dra
dikwels die bakteriee in die eierstok rond sodat baie van die eiers besmet
is en die kuikentjies gevolglik ook besmet is as hulle uitkom. Baie kuikens
gaan selfs in die dop dood.

Mens kan uitvind of jong henne aan die siekte ly deur hulle te onder-
werp aan 'n serum-toets wat van hul bloed gemaak word. Die toets word
gedoen Of op die serum Of op 'n bloedsmeer van die hoender. Die nut
hiervan is om die aanwesigheid van die besmetting vas te stet. 'n Paar
besmette kuikens kan die hele hoenderkamp besmet, sodat kuikens wat
normaal aankom die siekte binne die eerste dag of twee kry.
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Moenie kuikens uit 'n besmette klonnp hoenders hou nie, maar maak hulle
almal dood. Groot hoenders kan geslag word, maar moenie van hulle laat

Bestryding. aanteel nie. Deur middel van die serum-toets kan mens uit-
vind watter hoenders besmet is en hulle dan afmaak, maar

dis altyd moontlik dat party oorgeslaan kan word.

Dieselfde gesondheidsmaatreels moet toegepas word as by hoender-
tifus. Die siekte is baie moeiliker as hoendertifus om uit te roei, tensy die
bestrydingsmaatreels noukeurig uitgevoer word.

Behalwe die twee bakteriese siektes wat hier beskrywe is, moet 'n
derde soort, naamlik tering, ook nog kortliks genoem word.

Tering in Pluimvee.

Hierdie siekte kom in Suid-Afrika nie baie algemeen onder hoenders
voor nie, maar daar het al 'n paar ernstige uitbrekings voorgekom. Dis 'n
kroniese en bale aansteeklike siekte en word in Engels deur hoenderdes-
kundiges beskrywe as „ going light." Die ergste tekens kom voor by
groot hoenders. Die hoenders val bale af in kondisie, is bot en die vere
staan kroes, die kam word bleek en dikwels kry die hoender 'n kroniese
diarree. By nadoodse ondersoek is witterige knoppies te sien aan die
inwendige organe, veral die lewer, milt en derms. Die long is bale selde
aangetas.

Daar is geen middel wat help nie. Al die besmette hoenders moet
afgemaak word, die hoenderhok deeglik ontsmet en die kampie vir ten

Bestryding. 
minste ses maande vrygehou word van hoenders. In die geval
van baie goeie hoenders, kan mens die siekte bestry deur die

tuberkuliene-toets toe te pas.

Die besmetting word versprei deur die mis van die besmette hoenders,
en die ander hoenders word aangesteek deur kos te vreet wat vol is van
hierdie bakteried. Varke kan ook op hierdie manier besmet word, en ook
deur dooie hoenders te vreet. (Sien tering by varke.)

Twee ander besmetlike siektes veroorsaak van tyd tot tyd ernstige
verliese onder hoenders, nl. roup en hoenderpokkies. 'n Derde soort
word af en toe gesien, maar is baie plaaslik, nI. aspergillose.

Roup (Besmetlike Coryza).

Roup kom baie algemeen voor en die term word dikwels verkeerd
gebruik in die beskrywing van hoendersiektes. Dit begin soos 'n gewone
verkoue by mense ; die oe en neus water. Slegte gesondheidstoestande,
soos trekkerige huise, klammigheid en parasitiese besmetting is faktore wat
die siekte baie maklik laat ontstaan. Die uitvloeisel word you dik en klewerig
en die hoenders probeer nies. Die ooglede is geswel en soms is aitwee oe
aangetas. In die hoenders se oog is daar soms 'n gelerige, drod etter met 'n
onaangename reuk. Hierdie stof kan aanwesig wees in die kopholtes. Die
hoenders is dooierig en die vlerke hang. Die grootste verlies bestaan
daarin dat die hoenders baie vermaer en bale minder Id.

Bestryding is hoofsaaklik 'n kwessie van sindelikheid. Siek hoenders
moet apart gehou en die oe en neusgate elke dag met 'n swak ontsmet-
tingsmiddel uitgewas word.

Hoenderpokkies (Pluimvee-diphtheria).

Dis 'n baie aansteeklike siekte onder hoenders, duiwe en kalkoene.
Dit word veroorsaak deur 'n organisme wat te klein is om met 'n mikroskoop
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gesien te word, en dit gaan selfs deur 'n filter. Dit veroorsaak Of vratjies
op die vel van die kop, die kam of die belletjies, Of verander die voering van
die mond, keel, lugpyp, neusgate en oe in die vorm van 'n grysgeel vlies.
Daar word onderskei tussen drie vorme van hoenderpokkies, nl. die vel-
en die slymvliesvorm, of 'n mengsel van die twee.

Die grootste verliese kom voor onder jong kuikens wat onder slegte
toestande lewe. Die velvorm is die maklikste om te behandel, en nadat die
nerwe afgetrek is, word die rou plekke behandel met jodium-tinktuur.

'n Entstof teen hoenderpokkies is gemaak en dis met baie aanmoedigende
resultate op groot skaal gebruik. Dis slegs 'n voorbehoedmiddel en word
feitlik op dieselfde manier gebruik as die entstof teen pokkies onder mense.

Aspergillose (Broeimasjien-Iongontsteking).

Dis 'n siekte van die longe, lugsakkies en lygpype wat te wyte is aan 'n
swam. Dis nog net opgemerk by hoenders in die Kaapprovinsie, maar kom
waarskynlik ook op ander plekke voor. 'n Paar jaar gelede het dit 'n groot
sterfte veroorsaak onder volstruiskuikens. Die spore van die swam hou
van vogtige plekke en ontwikkel goed in broeimasjiene of kunsmoeders.

Die aangetaste kuikens haal swaar asem, verloor hul eetlus en gewig
en in die laaste stadiums is daar gewoonlik diarree.

Behandeling help nie. Broeimasjiene en kunsmoeders moet absoluut
skoon gehou word en oormatige vogtigheid moet heeltemal vermy word.
Dis baie moeilik om die swamspore dood te maak, en dus sal dit bale moei-
lik gaan om broeimasjiene, ens., te ontsmet.

Hoendersiektes van Onbekende Oorsprong.

Ingewandsjig.

Die akute vorm van hierdie siekte van pluimvee lyk bale op hoender-
tifus wat betref die kentekens en nadoodse verskynsels. Baiemaal word
swaar verliese gely, maar soms is dit gering. In gevalle waar die hoender 'n
paar dae geleef het, word by die nadoodse ondersoek gevind dat die hart,
lewer en ingewande lyk asof dit met fyngepoeierde kryt bestrooi is. Die
oorsaak van die siekte is onbekend en dus kan geen voorbehoedmiddel aan-
geraai word nie. By gevalle wat nog nie te ver gevorder is nie moet die
hoender 'n desertlepelvol soetolie ingegee word en soveel water en melk
kry as wat dit sal drink.

Voetontsteking by Hoenders.

By hierdie siekte van hoenders kom daar gewoonlik 'n swelsel voor in
die holte van die voet ; gewoonlik is altwee voete aangetas. Die swelsel
is warm en pynlik en bevat soms vuilis. Dit kan veroorsaak word deur
beserings aan klippe of op harde vloere, maar die algemene voorkoms daar-
van onder sekere troppe hoenders toon aan dat die oorsaak daarvan nog
nie ontdek is nie. Om dit te behandel, moet die swelsel in die voetholte
oopgemaak word en enige kaasagtige stowwe wat gevorm het, moet ver-
wyder word en die opening geverf met jood-tinktuur. Die voet word dan
verbind sodat die tone oop is en die hoender op hok gehou totdat dit her-
stel is.

Beenverlamming by Hoenders.

Ofskoon daar bale oorsake is vir verlamming by hoenders, is daar een
soort verlamming wat blykbaar sonder twyfel van 'n besmetlike aard is.
Dit kom voor by jong hoenders, gewoonlik van 3 tot 9 maande oud. Die
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hoenders ontwikkel tekens van verlamming en is binne 2 tot 3 dae dood ;
soms is die verloop van die siekte langer. Partymaal herstel die hoenders.
Die siektetekens verskil ; soms le die hoender met een been vorentoe en
die ander na agter, dan weer neem dit die sogenoemde pikkewyn-posisie
in. Die glasige voorkoms van die oe is ook soms 'n teken wat opgemerk
word. Behandeling is ondoeltreffend en daar dit lyk asof die siekte oor-
erflik is, is dit raadsaam om aangetaste hoenders dood te maak.

Omloop of Ringwurm.

Dis 'n besmetlike veesiekte wat in een of ander vorm voorkom onder
die meeste soorte huisdiere. Dit word veroorsaak deur 'n swamagtige
organisme wat in en rondom die haarwortels groei en hulle afknak. By die
meeste diere veroorsaak dit ronde kolle op die vel. Die hare val op daar-
die plek uit en dikwels vorm dik rofies feitlik net soos asbes. Hierdie
rofies sien mens op die kopvel, veral by kalwers, en ook aan die nek, bors en
ander dele. Die siekte is nie gevaarlik nie, maar dit laat die dier lelik lyk
en in die geval van katte en honde kan hulle ook mense aansteek, en omge-
keerd.

Daar is bale maniere om die siekte te behandel waarvan die meeste
nuttig is. As die plek nog klein is, is kwiksilwersalf bale nuttig om te gebruik.

Behandeling. 
Jood, salisilsuur en teer is met sukses gebruik. Voordat die
Behandeling van enige nut kan wees, sal dit miskien eers nodig

wees om vet aan te smeer om die dik rofies sag te maak, en dit dan of te
trek. Die hare wat weer op 'n ou omloopplek begin groei, is van 'n ligter
kleur.

B.—Siektes Veroorsaak deur Protosoe en Onsigbare
Virusse.

Die protosoe is die laagste groep diere. Hulle bestaan elkeen uit 'n
enkele sel, en is dus bale klein. Baie van hulle lewe as parasiete op hoer
diere, dikwels in die bloed, en veroorsaak siektes. Die bloedvorme word
van die een dier na die ander oorgedra deur bloedsuiende uitwendige para-
siete, soos bosluise, vliee, muskiete. Hulle kan in 'n bloedsmeer van die
siek dier gesien word.

Onsigbare virusse is organismes wat siektes veroorsaak, maar wat te
klein is om selfs met 'n sterk mikroskoop te sien. Ons weet dat hulle aan-
wesig is, want die siekte kan van een dier na die ander oorgedra word met
bloed of ander vloeistowwe, en die virus kan in sommige gevalle deur fyn
filters agtergehou word. Party van hierdie siektes is direk aansteeklik,
terwyl ander deur bloedsuiende uitwendige parasiete oorgedra word.

Rooiwater en Galsiekte.
Rooiwater is 'n siekte wat onder beeste voorkom, en veroorsaak word

deur 'n klein parasiet wat die rooi bloedselle aanval en hulle vernietig.

Die rooi kleurstof van die bloed word deur die lewer in gal verander,
maar die groot hoeveelhede wat in hierdie siekte vrygeset word is te veel

Kentekens. 
vir die lewer om te verander en 'n deel daarvan word deur
die niere afgeskei en veroorsaak die rooiwater. Die oor-

vloed van gal veroorsaak geelsug, en die vernietiging van bloed die bloed-
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armoede. Tegelykertyd, as gevolg van die reaksie in die liggaam, styg die
temperatuur. Dit is die vernaamste kentekens van die siekte.

Beeste wat vir verskeie geslagte in rooiwaterstreke gebly het, is minder
vatbaar vir die siekte as beeste wat net pas ingevoer is. Die kalwers van
sulke beeste kry al vroeg 'n ligte aanval van die siekte, alhoewel party daar-
aan kan vrek en die res sout. 'n Paar parasiete bly in die bloed van die
gesoute beeste agter en 'n aanmaning van rooiwater kan enige tyd ontstaan
as 'n ander siekte die weerstandsvermoe van die liggaam verminder.

Rooiwater gaan dikwels gepaard met 'n ander siekte wat baie daarop
lyk, nl. galsiekte. Die vernaamste oordraer van altwee is die blou bosluis

Oorsaak 
(Boophilus decoloratus), alhoewel albei ook deur die rooi en

.

bruin bosluise oorgedra word. Galsiekte word veroorsaak
deur 'n baie klein parasiet wat die rooi bloedliggaampies vernietig, maar
doen dit nie so vinnig as die rooiwaterparasiet nie. Rooi uriene word nie
by galsiekte opgemerk nie, maar 'n groot mate van bloedarmoede ontwikkel
saam met geelsug. By die nadoodse ondersoek blyk dat die galblaas baie
groot is, vol dik, donkergekleurde gal ; vandaar die naam. Ongelukkig
kan baie ander toestande 'n groot galblaas veroorsaak en die naam „ gal-
siekte " word algemeen gebruik vir 'n verskeidenheid van toestande waar
daar 'n groot galblaas is, of selfs ook waar dit nie die geval is nie, en sodoende
beteken die naam nie veel nie.

Souting aan galsiekte is van dieselfde aard as by rooiwater, en herbe-
smetting kan plaasvind. Beeste wat pas ingevoer is, is meer vatbaar as beeste
wat al vir 'n paar geslagte in 'n galsiekte-streek gebly het. Ook reageer
volwasse beeste sterker teenoor die siekte as kalwers.

Rooiwater kan baie suksesvol behandel word deur 'n 100 tot 150 k.c.
van 'n 1-persent Trypaanblou-oplossing in die bloed te spuit, as die dier

Behandeling, 
ten minste nie al te ver heen is nie. Die siekte is dikwels
baie vinnig en behandeling moet dus nie uitgestel word nie.

Vir galsiekte is daar totnogtoe nie 'n middel nie, maar goeie versorging kan
baie doen.

'n Entstof word teen altwee siektes saam verskaf en word veral gebruik
waar vatbare diere in 'n besmette streek ingebring word. Die entstof
veroorsaak slegs 'n ligte vorm van die siekte, maar die beeste wat baie vat-
baar is, kan hewig teen die rooiwater reageer en moet dus opgepas en as
dit nodig is met Trypaanblou behandel word. Dit is raadsaam om so vroeg
moontlik teen rooiwater en galsiekte te ent. Die onvatbaarheid na inenting
word alleen na 6 tot 8 weke verkry, en groot voorsorg moet geneem word
dat die diere nie die siekte in die natuurlike vorm kry voordat hierdie periode
verby is nie. Die diere moet, as dit kan, in 'n onbesmette streek ingespuit
word, en daar gehou word vir omtrent 2 maande voordat hulle weer aan die
siekte blootgestel word ; nadat die diere blootgestel was aan die siekte
moet hulle vir 'n maand onder toesig gehou word, omdat ingespuite diere
nie altyd reageer teenoor die rooiwater in die entstof nie. Om hierdie
siektes by beeste te voorkom, moet hulle teen bosluise gedip word. (Sien
volgende Hoofstuk.)

Galkoors.
Galkoors is die naam wat gegee word aan 'n siekte by honde en twee

afsonderlike siektes by perde, wat almal veroorsaak word deur verskillende
parasiete, wat baie lyk op rooiwater-parasiete. Galkoors in honde word
deur die gewone hondebosluis (Haemophysalis leachi) en die bruin bosluis
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(Rhipicephalus sanguineus) oorgedra. Aangetaste honde toon, behalwe die
gewone tekens van siekte, ook koors, bloedarmoede, geelsug en soms ook
'n verkleuring van die uriene. Die siekte kan genees word deur die inspuit
van 'n 1-percent Trypaanblou-oplossing. Van 5 tot 30 k.s. word gebruik,
at na die grootte van die hond.

Galkoors in perde word deur twee soorte parasiete veroorsaak. Net
een hiervan kom egter algemeen in Suid-Afrika voor. Die parasiete veroor-
saak bloedarmoede wat min of meer oorskadu word deur 'n erge geelsug,
sodat die slymvliese 'n kanariegeel kleur het. Die uriene word net in
enkele gevalle rooi. Die siekte word deur die rooi bosluis (Rhipicephalus
evertsi) oorgedra. Vir die algemene vorm, wat in Suid-Afrika onder perde
voorkom is daar ongelukkig geen geneesmiddel bekend nie. As Trypaan-
blou of Piroblue in die beginstadium van die siekte gebruik word, sal dit
miskien help. Die routing is net soos by rooiwater, en perde wat in besmette
streke groot geword het, is nie so vatbaar as pas ingevoerde perde nie.

Donkies kry gewoonlik die minder algemene vorm van galkoors. Dit
veroorsaak meer bloedarmoede as geelsug en kan deur die inspuit van Try-
paanblou genees word.

Ooskuskoors.

Ooskuskoors is 'n siekte van beeste wat veroorsaak word deur 'n klein
bloedparasiet, wat bale op die rooiwater- en galkoors-parasiete lyk. Die
parasiet ontwikkel in die limfkliere en milt en het tipiese ontwikkelings-
vorms waardeur die siekte in die smere van hierdie organe herken kan word.
Hiervandaan gaan hulle in groot getalle in die bloed oor. Vernietiging van
rooi bloedliggampies vind slegs in 'n geringe mate plaas en dus word g'n
bloedarmoede en geelsug opgemerk nie. Die dier vrek waarskynlik aan 'n
soort vergiftiging.

Die siekte verskil ook van rooiwater, deurdat die gewoonlik nie deur
inspuiting van die bloed oorgedra kan word nie, maar slegs deur die materiaal
waarin die ontwikkelingsvorms uit die limfsisteem aanwesig is. Buitendien,
alhoewel herstelde diere immuun is, behou hulle geen parasiete in hul
liggame nie en kan dus die siekte nie versprei nie.

Die siekte word veral gekenmerk deur 'n tipiese temperatuur-reaksie,
geswelde limfkliere en algemene kentekens van siekte en koors. Daar is

Kentekens en 
nog geen geneesmiddel vir hierdie siekte bekend nie, ook is

Oorsaak. daar nog nie 'n veilige metode van inenting me. Al die
bekende inentingsmetodes veroorsaak die siekte, en sulke

ingeente diere is dus gevaarlik, want hulle kan Ooskuskoors versprei.

Die siekte word hoofsaaklik oorgedra deur die bruin bosluis (Rhipice-
phalus appendiculatus) maar ook deur die rooi- en ander bruin en swart-
stippelbosluise. Besmette bosluise wat bloed suig op ander diere, soos perde,
verloor die besmetting. Beeste toon die eerste tekens 6 tot 18 dae nadat
hulle deur die besmette bosluise gebyt is en die siekte duur van 6 tot 20 dae,
gewoonlik 12 dae. 'n Besmette bosluis wat bloed suig op 'n vatbare dier
veroorsaak nie die besmetting voordat dit omtrent 60 uur en nie nadat dit
120 uur gesuig het nie. Gedeeltelik hierop is die dipperiodes, waardeur die
siekte bestry word, gebaseer. (Sien ook volgende hoofstuk omtrent bos-
luise en dip).
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Ooskuskoors is 'n siekte wat deur die Staat beheer word, en dus moet
die voorkoms van die siekte of verdagte gevalle gerapporteer word, kragtens

Bestryding. 
die Veesiektewet.
In die natuur word die siekte alleen deur die besmette bosluis

na beeste oorgebring, en dit is dus te verstaan dat as maatreels vir kontrole
en uitroeiing geneem word, alle pogings aangewend moet word om die bos-
luis, en veral die besmette bosluis, te bestry.

In die bestryding van die bosluis moet die volgende punte in aanmerking
geneem word :-

(1) Besmette bosluise kan vir 'n maksimum tydperk van 14 tot 15
maande sonder kos lewe. As dit vergelyk word met die lewens-
loop van die Brandsiekteluis, wat vir slegs 2 of 3 weke van die
skaap af kan lewe, dan sal besef word hoe moeilik dit is om
Ooskuskoors uit te roei.

(2) Besmette bosluise bly van 3 tot 5 dae op beeste en daarna val
hulle af om tot die volgende stadium te ontwikkel. Dit spreek
dus vanself dat as ons die besmette bosluise met dip wil ver-
nietig, die beeste wat hierdie bosluise dra, kort-kort gedip moet
word. Die dipperiode moet teoreties drie dae wees, maar in
die praktyk is dit nie so maklik om uit te voer nie. Gevolglik
is die periode op 5 dae vasgestel en die uitslag is so goed as kan
verwag word.

(3) Gelukkig ontsmet besmette bosluise hulself as hulle op ander
plaasdiere, soos perde, donkies, skape, bokke, ens., bloed suig.

Alle metodes om Ooskuskoors te bestry, het as doel die verwydering
van die besmette bosluis, en hierdie gewenste resultaat kan verkry word
(a) deur uithonger en (b) deur direkte vernietiging.

Uithonger is 'n goeie metode om Ooskus000rs te bestry en is in vroeer
jare met sukses toegepas. In die praktyk word 'n besmette plaas vir 15

(a) u it- maande vry gehou van alle beeste. Aan die end van hierdie

honger. periode sal alle bosluise van honger dood wees, en die wat
daarin geslaag het om ander voedsterdiere te vind soos perde,

skape, ens., sal dan hul besmetting verloor het. Die moeilikheid is natuur-
lik om ontslae te raak van alle beeste wat alreeds tydens die uitbreking op
die plaas is, en tweedens om in hierdie tyd sonder beeste klaar te kom.
Die beeste moet op die plaas afgemaak word en die eienaar moet dan ver-
goeding kry van die Staat, of as spoorwegfasiliteite bestaan, kan hulle na die
naaste kwarantynslagpale gestuur word om geslag te word, of hulle kan ook,
nadat hul temperatuur geneem is, na 'n skoon plaas gestuur word. Al drie
maniere om beeste te verwyder, is uitvoerbaar en doeltreffend. Maar
gedurende die afgelope paar jaar is die offisiele metode die uitroei van bos-
luise. Die groot voordeel van uithonger is die sekerheid wat dit verskaf.
Geen geval is aan ons bekend nie waar die siekte weer uitgebreek het op
'n plaas, wat tevore besmet was en wat vir 15 maande sonder beeste was.
'n Verdere voordeel is dat die gevaar, dat die siekte na ander plase kan sprei,
verwyder word, want daar is geen beeste wat kan rondloop of wat onwettig
van die besmette plaas verwyder kan word nie.

Die owerheid is onlangs daartoe gedwing om die raadsaamheid te oor-
weeg om 'n stelsel in die lewe te roep waarvolgens alle beeste op plase, waar
nuwe uitbrekings van Ooskuskoors voorkom, geslag moet word. Dit het
veral betrekking op plekke waar geIsoleerde gevalle voorkom, aangesien
gevind is dat die sekerste manier om van alle besmette bosluise kwyt te
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raak, is om al die beeste te verwyder en op die manier die uitbreking te
kontroleer. Na verloop van 15 maande kan beeste gewoonlik weer van 'n
skoon streek ingevoer word. Die verwagting is dat die algehele uitroeiing
van hierdie siekte uiteindelik teweeggebring sal word deur die toepassing
van die stelsel van afmaak van beeste. Sodra die tyd daarvoor ryp is sal
hierdie beginsel toegepas moet word.

Die vernietiging van besmette bosluise deur die beeste stelselmatig te
dip, het heeltemal uitvoerbaar geblyk. Die voordeel is dat, in hierdie geval,

die vernaamste vyand van die boer, nl. die bosluis, aanmerk-
(b) Ver-	 lik verminder. Dit is natuurlik onmoontlik om te praat van
nietiging van
Bosluise. bosluisuitroeiing, want dit is haas onmoontlik, as ander huis-

diere behalwe die beeste, en ook die wild, nie gedip word
nie. Om doeltreffend te wees vir die vernietiging van die besmette bos-
luise, moet die dip deeglik en op vaste tye die hele jaar deur uitgevoer word.
Die volgende punte moet veral noukeurig in ag geneem word :-

(1) Al die beeste op die plaas moet gedip word. Geen vrystelling
moet gevra of gegee word vir trekosse, melkkoeie of kalwers
nie.

(2) Elke dier moet deeglik gedip word, en die dipstof moet met alle
dele van sy lyf in aanraking kom. Die besmette Ooskuskoors-
bosluise word veral gevind op die plekke wat die minste bereik-
baar is, soos, b.v. binne die ore, onder die stert, ens., en hierdie
plekke word nie maklik deur die dip bereik as die dier deur die
dipbak swem nie. Om hierdie bosluise dood te maak, moet
handbehandeling toegepas en gereeld uitgevoer word, as ons wil
he dat die dip van beeste betroubaar moet wees. Ongelukkig
eis dit baie tyd en werk om elke dier kort-kort met die hand te
behandel, met die gevolg dat baie min boere dit kan of wil toe-
pas.

Die vasgestelde periode van handbehandeling en dip moet nou-
keurig uitgevoer word ; maar dit het in baie dele van die land
onmoontlik geblyk, en uitstel van dip moet in baie gevalle en om
baie redes gegee word, veral as gevolg van ongunstige weer,
droogte, maerte van die diere, ens.

In die praktyk is dit vir baie boere onmoontlik om op die regte manier
te dip, soos reeds gese, en hulle protesteer dus sterk teen die dipregulasies
wat opgestel is en wat in Ooskuskoorsstreke streng toegepas word. Dit
moet toegegee word dat stelselmatige dip van al die beeste op die plaas nie
maklik is om uit te voer nie, veral as vir 'n paar jaar daarmee aangehou
moet word. Buitendien is daar nog ander nadele verbonde aan hierdie
metode om die besmette Ooskuskoorsbosluis uit te roei. Die ver-
naamste hiervan is (a) die uitbreek van Ooskuskoors word nie direk stop-
gesit nie, maar die sterfgevalle kan vir 'n paar maande aanhou ; (b) gedu-
rende hierdie tyd bestaan die gevaar dat die beeste van die besmette plaas
die besmetting na ander plase kan oordra, deur daarheen te wei of deurdat
hulle onwettig daarheen vervoer word ; (c) plaaswerksaamhede word baie
verhinder deur die gereelde dip of handbehandeling wat toegepas moet
word ; (d) as gevolg van die gevaar dat die siekte sal versprei, word die
naburige boere baie gehinder deurdat strenge restriksies op hulle gele
word ; (e) dit neem baie langer as met die uithongermetode om die plaas
heeltemal te ontsmet van Ooskuskoors—gewoonlik 2 tot 3 jaar.

(3 )
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Ten spyte van die nadele, was verpligte dip 'n bate vir veeboere in die
Unie, want deur die uitvoering daarvan is groot dele van die land, waar dit
vroeer as gevolg van die bosluissiektes onmoontlik was om waardevolle
diere te hou, geskik gemaak vir bees- en skaapboerdery.

Nagana.
Nagana is die naam van 'n groep soortgelyke siektes wat veroorsaak word

deur parasiete van die bloed, genoem die Trypanosome. Nagana kom in
Suid-Afrika voor alleen in sekere gedeeltes van Zoeloeland. Een vorm
van nagana, wat veroorsaak word deur die Trypanosoma brucei, tas veral
perde, muile en honde aan, en is minder erg by die ander huisdiere. 'n
Ander vorm, wat veroorsaak word deur Trypanosoma congolense, is die
ergste by beeste, terwyl dit weer minder straf is by die ander diere. 'n
Derde vorm van die siekte, wat veroorsaak word deur Tryponosoma vivax,
het soms noodlottige gevolge by beeste.

Die siektetekens verskil na gelang van die soort dier wat aangetas is
en van die parasiet. Gewoonlik is daar koors, vergesel van 'n progressiewe

Siektetekens. 
bloedarmoede en agteruitgang van die dier. Hierop volg
gewoonlik vermaering en soms letsels van die oe en 'n ver-

. skyning van waterige swelsels. Die siekte word oorgedra deur tsetsevliee,
waar die parasiet 'n ontwikkelings siklus deurmaak.

Wild speel 'n belangrike rol by hierdie siekte, want baie soorte wild
dra die Trypanosome in hul bloed. Die vliee leef in bosagtige streke, want
hulle het skaduwee nodig. Wild en bosse vorm dus twee belangrike fak-
tore by hierdie siekte en moet dus in aanmerking geneem word by die
bestryding en uitroeiing daarvan. Die uitroeiing van die siekte is dus
afhanklik van die uitroeiing van die vliee. Groot vooruitgang is in die
afgelope paar jaar gemaak met die uitroeiing van die vliee deur middel van
vlieevangers (die Harris vlieevanger). Hierdie vliee-vanger is uiters doel-
treffend en het reeds die aantal vliee in verskillende streke aansienlik ver-
minder.

Indien behandeling sterilisasie van die dier van alle Trypanosome tot
gevolg het, het die dier ongelukkig tog geen weerstandsvermoe teen verdere

besmetting met die siekte nie, en is dus weer heeltemal
Behandeling.

vatbaar. As sulke diere weer aanhoudend blootgestel word
aan die vliee sal hulle weer die siekte opdoen.

Vir besmettings met T. brucei word „ Bayer 205 " gewoonlik gebruik,
maar vir besmettings van T. congolense en T. vivax word antimoon-soute
verkies. Die sout wat die meeste gebruik word is antimosan wat verkryg-
baar is in 40 k.c. ampoules, d.w.s. genoeg vir een voile inspuiting. In som-
mige gevalle is dit raadsaam om kleiner dosisse te gebruik en dan ook nog
met !anger tussenpose as die gewone tydperk van een week tussen twee
inspuitings ten einde algehele sterilisasie van die dier van Trypanosome te
verhoed. Op hierdie manier word groter weerstand teen latere her-
besmettings verkry. Vroeer was 1.5 gr. braakwynsteen daagliks vir 5 agter-
eenvolgende dae gebruik. Antimosan word onderhuids ingespuit, terwyl
braakwynsteen in die are gespuit word.

Slapsiekte.
Slapsiekte is 'n siekte van perde en donkies en lyk enigsins op nagana.

Net coos nagana, word dit deur 'n Trypanosome veroorsaak. Dit word
egter oorgedra van die hings op die merrie, en andersom gedurende paring.
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Vullens kan soms besmet raak deur melk en een of ander af- of uitskeiding.
Die siekte is gewoonlik kronies en met noodlottige gevolge.

Dit tas eerstens die geslagsorgane aan en veroorsaak swelsels. Eindelik
word die senuweestelsel ook aangetas. Die dier verswak, veral in die

Kentekens. 
agterkwarte, sodat die gang onseker is terwyl die agterpote
dikwels oor die grond gesleep word. Veral teen die end

gaan die dier baie agteruit in kondisie. Die dier kan egter vir 'n lang tyd
in goeie kondisie bly sonder dat enige ongereeldhede opgemerk word.
Sulke gevalle is uiters lastig, omdat die siekte oorgedra kan word onder
diere sonder dat die eienaar iets daarvan weet. Hulle kom gewoonlik voor
by donkies.

Genesende behandeling help nie en word nie aangeraai nie. Die
enigste manier van bestryding wat in aanmerking kom is om die siekte

Behandeling.
heeltemal uit te roei, en dit vereis dat alle diere, wat besmet
i s, opgespoor word en dan te verhoed dat enige geslags-

gemeenskap plaasvind tussen besmette en gesonde diere. Op plase wat nie
toegekamp is nie en waar perde somar rondloop, is dit onmoontlik om sulke
paring te kontroleer. Onder sulke omstandighede is dit alleen moontlik
om die siekte te kontroleer deur Of alle positiewe gevalle te vernietig Of
al die hingste te kastreer.

Besmette diere kan opgespoor word deur 'n toets, wat in die labora-
torium uitgevoer word, op die bloedserum van die dier, al wys so'n dier ook
geen tekens van die siekte nie. Kragtens die Veesiektewet is dit verpligtend
om hierdie siekte te rapporteer. Perde-eienaars moet dus dadelik hul
staatsveearts in kennis stel as hulle vermoed dat die siekte onder hul perde
of donkies aanwesig is. Die beampte sal alle nodige reelings tref om die
toets te laat maak.

Hartwater.
Hartwater is 'n siekte van beeste, skape en bokke en word deur 'n

onsigbare virus veroorsaak. Klein liggaampies, wat rickettsias genoem word,
en in sekere organe van besmette diere gevind word, staan waarskynlik in
verband met die oorsaak van die siekte. Dit word oorgedra deur die bont-
bosluis (Amblyomma hebraeum), wat in sekere dele van die bosveld en die
kusstreke gevind word. Aileen die nimfe en uitgegroeide bosluise dra die
siekte oor. Besmette bosluise, wat die bloed van ander diere suig, verloor
nie die besmetting nie, soos die geval is by Ooskuskoors.

Die tekens verskil bale. Die mees konstante is 'n hoe koors en algemene
tekens van siekte. Dikwels verskyn tekens van senuweeagtigheid, die dier

Siektetekens. 
tel sy pote hoog op as by loop en maak ander senuweeagtige
bewegings. By beeste sien mens dikwels dat die bene styf

is en bale bewe. Teen die end gaan die dier le, en maak krampagtige
bewegings met sy kop en pote. Die tipiese siekteteken word dikwels egter
vervang deur heeltemal ongewone kenmerke. Nadoodse ondersoek toon
aan dat daar, veral by skape en bokke, 'n hoeveelheid vloeistof in die hartsak
is, terwyl by beeste die vloeistof gewoonlik in die bors- en buikholtes te
vinde is. In party gevalle bevat die longe 'n skuimagtige vloeistof. Groot
hoeveelhede vloeistof is egter nie altyd aanwesig nie, en by skape en bokke
kan die aanwesigheid daarvan ook deur wurms veroorsaak word, sodat die
twee toestande nie verwar moet word nie. Behandeling van die besmette
diere is nie bale doeltreffend nie, en bale diere herstel sonder behandeling.
Hou die dier in 'n koel plek en dien 'n lakseermiddel toe, soos Engelsesout.
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Voorbehoedmaatreels is belangriker, veral die uitroei van bosluise
(sien volgende hoofstuk). Om van die hoeveld na die laeveld te trek, ver-
oorsaak, veral in die comer, groot verliese. Die laeveldplaas moet eers
bevry word van die bontbosluis, deur die diere daarop gereeld te dip en,
alhoewel dit 'n paar jaar duur om so'n plaas skoon te kry, is dit tog al dik-
wels gedoen. Om vatbare diere te beskerm en om die verliese deur hart-
water te verminder, is 'n weeklikse dip baie doelmatig. Deur omtrent elke
3 weke van een deel van die plaas na 'n ander te trek, kan van die siekte
ontslae geraak word as die bosluise in die nuwe dele maar nie besmet is nie,

0. want in die tyd sal die besmette bosluise afgeval het en die besmette diere
sal ook al die tekens getoon het.

Perdesiekte.
Perdesiekte is 'n akute siekte van perde, muile en donkies, en word

deur 'n onsigbare virus veroorsaak. Alhoewel 'n sekere bewys nog verkry
moet word, skyn alles daarop te wys dat die siekte deur 'n bloedsuiende
insek, waarskynlik 'n muskiet, oorgedra word. Direkte besmetting vind
nie plaas nie. Die siekte kom veral in die laer dele van die land voor en
selde op die hoeveld. Dit is die ergste in baie nat seisoene en kom meesal
van Februarie tot April voor, alhoewel dit vroeer kan begin, en dit hou op
ongeveer 8 dae na die eerste ryp. Die gevaarlikste tyd is tussen son-
onder en sonop ; perde wat snags op stal staan, verkeer in minder gevaar
om besmet te word as ander.

Perde is die vatbaarste vir die siekte, en alhoewel muile byna net so
vatbaar is, vrek hulle minder hieraan. Donkies is minder vatbaar en herstel
gewoonlik. Herstelde diere is immuun, alhoewel aanmanings kan plaas-
vind.

Die siekte verskyn in verskillende vorms. 'n Ligte vorm, waar gewoon-
lik net 'n bietjie koors voorkom, word soms opgemerk. In 'n tweede

Siektetekens. 
vorm

, 
wat „ Dikkop " genoem word, word die hart hoofsaak-

lik aangetas en swellings ontstaan op die kop en nek en soms
ook op die buik en bene. Hierdie swellings is veral duidelik bo die oe,
op die voorkop en die lippe. Die polsslag en asemhaling word ook vinniger.
Die diere vertoon gewoonlik spierswakte, hulle struikel en bly soms heelte-
mal le. Hierdie vorm is nie so dodelik as die „ Dunkop " of longvorm nie,
wat begin met hoe koors en algemene siektetekens. Die slymvliese van die
oog word vuilrooi en kan ook klein bloedings he.

Die polsslag en asemhaling word vinniger, terwyl later die asemhaling
at hoe swaarder word en 'n gelerige vloeistof uit die neusgate begin stroom.
Die vloeistof word later skuim, wat dan die longe en lugpyp vul. In sommige
gevalle is die tekens 'n mengsel van die verskillende tipes.

Ten spyte van uitgebreide ondersoek, is daar nog geen geneesmiddel
vir die siekte gevind nie. As die dier goed opgepas word, is dit moontlik
dat by deurkom.

Voorbehoedmaatreels moet gebaseer word op die vermindering van die
gevaar om vatbare diere bloot te stel aan besmetting, d.w.s. voorsorgs-

Voorsorgs- maatreels moet geneem word om te verhoed dat hulle gebyt

maatreels. word deur die insek wat die siekte oordra. Gedurende die
perdesiekteseisoen moet perde en muile nie toegelaat word

om in lae, vleiagtige streke te wei nie. Hul weiding moet beperk word
tot die hoogste gedeeltes van die plaas, en hulle moenie water drink uit
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riviere, fonteine of damme nie. Die perde moet ook elke aand afgevryf
word met een of ander stof wat insekte weghou, soos byvoorbeeld paraffien,
of hulle moet gereeld gedip word. Dan moet hulle nog op stal gehou word
vanaf 'n uur voor sononder tot 'n uur na sonop. Dit is wenslik om elke
aand 'n bietjie rook te maak bo die wind, ten einde insekte weg te hou.

Hierdie voorsorgsmaatreels is nodig om ongesoute diere aan die lewe
te hou. Gedurende die seisoen 1934-35 is daar egter 'n nuwe metode van
Inent van immunisasie van perde en muile ingevoer. Hierdie metode
Perde. is met aanmerklike sukses bekroon, en dit vervang die ou
serum-virus metode wat, tenspyte van sy beperkings, tog 'n groot uitkoms
vir boere was in die verlede.

Een van die grootste moeilikhede met die vervaardiging van 'n doel-
treffende metode van beskermende inenting was die besef dat daar in die
natuur 'n aantal verskillende virusstamme van dieselfde siekte bestaan wat
nie souting verskaf teenoor mekaar nie, m.a.w. as 'n perd in 'n sekere deel
van die land op 'n natuurlike manier gesout is, dan kan dit in 'n ander deel
van die land weer perdesiekte opdoen en vrek as dit blootgestel word aan
besmetting. Hierdie moeilikheid is tot 'n groot mate uit die weg geruim
deur die insluiting in die teenswoordige entstof van 'n aantal virusstamme wat
op verskillende plekke van die land geIsoleer is.

Immunisasie bestaan uit een inspuiting van die entstof. Die reaksie
by vatbare diere neem die vorm van koors wat ongeveer op die 6de dag begin
en vir 3 tot 4 dae aanhou. Die koors-reaksie is lig en kan soms nie eens
bespeur word nie, maar gedurende hierdie tyd en vir die volgende twee
weke moet nie met die diere gewerk word nie. Die souting wat die inenting
teweegbring, ontwikkel ietwat stadig. Dit neem ongeveer twee maande
voordat die dier 'n hoe graad van souting behaal, en dus moet immunisasie
plaasvind ten minste twee maande voor die aanvang van die perdesiekte-
seisoen. Immuniteit duur vir 'n aansienlike tyd, maar in streke waar diere
nie elke seisoen aan natuurlike besmetting blootgestel is nie is dit raadsaam
om jaarliks in te ent as 'n addisionele voorbehoedmiddel.

Bloutong.
Bloutong is 'n siekte wat in baie dele van Suid-Afrika onder skape voor-

kom, en wat swaar verliese kan veroorsaak.

Onlangs is dit vasgestel dat beeste, veral kalwers, met bloutong besmet
kan word. Die siekte lyk baie op die wat by skape voorkom, maar dit is
baie selde dat meer as 'n beperkte aantal beeste aangetas word. Daar die
sterftesyfer bale laag is, word algemene immunisasie nie aanbeveel nie.

Dit word deur 'n onsigbare virus veroorsaak en lyk in bale opsigte soos
perdesiekte. Dit word ook hoogswaarskynlik deur 'n bloedsuiende insek

Kentekens. 
oorgedra. Die siekte word veral gekenmerk deur koors en
deur swelling van die lippe, wat dan rooi word terwyl die binne-

kant van die lippe rooi of pers is, en dikwels verskyn daar sere op. Die
kloutjies kan ook rooi en seer wees en dit veroorsaak lamheid, of anders
kan die diere nie staan nie. Herstelling is stadig en die wol kan uitval of
later 'n „ breek " vertoon.

Geen spesifieke geneesmiddel is nog bekend nie. Voorkoming kan met
sukses deur inenting uitgevoer word ; dit veroorsaak 'n ligte graad van die

lnenting. 
siekte, waarna die dier onvatbaar is vir bloutong. Daar
die siekte gewoonlik in die comer na goeie reens verskyn,

moet die diere voor hierdie tyd geent word. Skape wat met wurms besmet
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is, moet eers hiervoor behandel word, anders ly hulle van die inenting
Dragtige ooie moet, as dit kan, nie ingeent word nie, maar as die siekte
hulle bedreig is dit beter om maar in te ent en hulle goed te behandel.
Bowendien is dit wenslik om kort voor of kort na die skeertyd in te ent. Die
beste tyd om aan at hierdie vereistes te voldoen is om gedurende November
te ent.

Snotsiekte.
Dis 'n siekte van beeste wat voorkom in sekere dele van die Unie waar

wildebeeste is. Dit word deur 'n onsigbare virus veroorsaak. Die manier
waarop dit oorgedra word, is nog nie bekend nie, maar dit is waarskynlik
nie direk besmetlik nie. Dit lyk of die wildebeeste die siekte natuurlik
dra en toon selde die kentekens. Beeste is meer vatbaar.

Die siekte veroorsaak 'n vergroting van die limfkliere en 'n ontsteking
van die slymvlies van die neus, oog en mond, met oorvloedige uitloopsels

Kentekens. uit die neus en oe. Die dop vlies (cornea) van die oog word
ondeurskynend. Klein seertjies verskyn in die mond en op

die neus. Die dier is dikwels verstop en het ook 'n hoe koors. Alleen
ligte gevalle herstel soms, maar dit gebeur langsaam, en dikwels veroorsaak
dit permanente skade aan die oe.

Daar is geen metode van behandeling bekend nie. Om die siekte te
voorkom moet die beeste van die wildebeeste af weggehou word.

Mond - en - klouseer.
Mond - en - klouseer word veroorsaak deur 'n onsigbare virus, en tas

veral beeste aan, hoewel dit baie ander soorte klein en groot huisdiere sowel
as wilde diere aantas. Dit kom selde voor by die mens. Dit is direk aan-
steeklik en die virus kan op verskeie maniere meganies van plek tot plek
oorgedra word. Die siekte word gekenmerk deur koors, ontsteking van
die lippe, tandvleis en tong, en vorm waterige blare op hierdie plekke. Die
blare bars later sodat daar groot sere ontstaan wat dan die voeding belemmer,
met die gevolg dat die diere vinnig afval in kondisie. Die onderste dele
van die horings, die spene en kloue kan ook so aangetas word. In sulke
gevalle veroorsaak dit verlamming en is die diere nie in staat om te wei
nie. Meeste diere herstel gewoonlik, en die sterfte is gering, behalwe by
kalwers. Die diere val egter baie af in kondisie en melkkoeie kan heeltemal
opdroog, of daar kan 'n permanente vermindering in die melkopbrings wees
wat dan natuurlik groot ekonomiese verliese as gevolg het. Hierdie ver-
liese is so groot dat lande, waar die siekte nie voorkom nie, strenge maat-
reels toepas om te verhoed dat dit nie daar ingevoer word nie. Die ont-
wrigting in normale handel met bees- en plantkundige produkte, as gevolg
van die siekte, word byna meer gevrees as die siekte self.

Geen spesifieke behandeling teen die siekte is nog uitgevind nie, en die
aard van die siekte is sodanig dat daar maar weinig kans bestaan dat 'n doel-

treffende en ekonomiese metode van beskermende inenting
Voorkoming. 

uitgewerk sal word.

Mond-en- klouseer moet as 'n voortdurende gevaar vir die Unie beskou
word weens die moontlike invoer daarvan uit Midde-Afrika, waar die siekte
in verskeie streke gedurig voorkom. Gedurende die afgelope paar jaar het
daar 'n paar geisoleerde uitbrekings van die siekte voorgekom, maar die
doeltreffende optree van die owerheid daar het verspreiding verhoed. Daar
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bestaan net een manier om die siekte uit te roei, en dit is om streng kwaran-
tyn-maatreels toe te pas in die streke waar die siekte voorkom, en dadelik
alle siek diere of diere wat met siek diere in aanraking was, af te sonder en
af te maak.

Runderpes.
Runderpes is 'n direk-aansteeklike siekte wat by herkouende diere, veral

beeste en verskillende wildbokke gevind word. Dit word veroorsaak deur
'n onsigbare virus wat, nie soos die mond- en klouseer-virus nie, vir 'n kort
tydjie buite die dier kan leef. Die siekte veroorsaak koors, en affekteer die
limfweefsels en slymvliese, veral die van die spysverteringskanaal, en dit
veroorsaak sere in die mond, die melkpens en die ingewande en ook 'n
geweldige bloedige diarree. Die siekte versprei vinnig in 'n nuwe land en
die sterftesyfer is hoog. Waar die siekte agterbly, kom dit later in 'n ligte
graad voor. Dit het al verskeie male oor die Unie voorgekom, maar was
nou vir 'n paar jaar afwesig. Daar dit egter in ander dele van Afrika 'n
ensoOtiese siekte is, is dit gedurig 'n dreigende gevaar, waarteen altyd
sorgvuldig gewaak moet word.

Longsiekte.
Longsiekte onder beeste is 'n siekte wat ook in die Unie bekend is en

waarteen gewaak moet word, want dit kom naby ons voor. Longsiekte
word deur 'n klein organisme veroorsaak en is direk aansteeklik. Dit
affekteer veral die longe en borsvlies sodat daar ontsteking kom in dele van
die longe, waar die luggange en bloedvate dan verstop word. Later sterf
hierdie dele en die res van die long vorm 'n kapsel om hulle. Op die opper-
vlakte van die longe word 'n dik uitsweting gevorm en die borsvlies word
ook aangetas. Die siekte veroorsaak baie sterfgevalle, maar sommige
diere herstel oenskynlik en lyk vir 'n lang tyd heeltemal normaal, totdat
die siekte meteens weer opflikker. Dit is hierdie gevaarlike gevalle,
waardeur die siekte ingevoer kan word. Immunisering teen longsiekte is
goed bekend en suksesvol.

Hondesiekte.

Dis 'n siekte van honde wat veroorsaak word deur 'n onsigbare virus,
en dit is in 'n aansienlike mate direk aansteeklik, want die virus word in die
lug rondgedra.

Dit tas veral die lugpype, spysverteringskanaal en senustelsel aan.
Daar is koors ; dikwels is die oe ontsteek, die neus loop en die hond hoes ;

Kentekens. 
daar is ook diarree en dikwels word puisies op die vel van die
buik gesien. In die latere stadium word die brein aangetas

en ontwikkel daar tekens van senuweeagtigheid.

Daar is geen spesifieke behandeling vir hondesiekte nie, en in Suid-
Afrika heers die siekte nie soos in Europa nie. Goeie behandeling, om

Behandel ng. 
komplikasies soos longontsteking te voorkom, en omdie dier
sterk te hou, kan al bale doen. Buitendien moet behandeling

toegepas word volgens die organe wat aangetas is, en dit is raadsaam om die
hulp van 'n veearts in te roep.

Daar is 'n algemene ided dat, om die siekte te voorkom, jong honde nie
rou vleis moet kry nie en dat as die „ wurm " onder die tong uitgesny
word—wat maar 'n sening en nie 'n wurm is nie—dit goeie resultate sal
lewer. Hierdie Wee is heeltemal ongegrond. Daar is onlangs met sukses
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in Europa 'n metode van inenting ingevoer om die siekte te voorkom.
Ingeval die siekte in Suid-Afrika strawwer word, veral onder groot honde,
sal dit nodig wees om hierdie metode op 'n groot skaal in te voer.

H ondsdo I heid.
Hondsdolheid word veroorsaak deur 'n onsigbare virus en is 'n aan-

steeklike siekte wat baie diere aantas, veral vleisetende diere, en ook die
mens. Die siekte word oorgedra deur die byt van siek diere. Die virus
word deur middel van die spuug in die bytwond oorgedra. Daar die siekte
uitsluitlik die senuweestelsel aantas, is bytwonde aan die gesig en liggaam
meer gevaarlik as die wat aan die bene voor kom, en moet dus dadelik
behandel word. Die tydperk tussen die byt en die eerste kentekens is
gewoonlik vanaf 2 tot 3 weke, maar dit kan van 9 dae tot 6 of selfs 12
maande duur.

Die kentekens is byna dieselfde by meeste diere. Ten eerste lyk die
dier ongemaklik en rusteloos ; gevolg deur 'n slegte humeur en 'n neiging

Kentekens. om te baklei. Sonder enige rede sal honde vreemdelinge aan-
val en soms selfs hul eie baas. Geleidelik word dit vir die

dier onmoontlik om te eet, en voedsel en water wat in die bek geneem word,
kom weer saam met die spuug uit omdat dit nie ingesluk kan word nie. Dan
volg groter opgewondenheid en baiemaal hardloop die dier wild rond en
probeer om alles en almal wat voorkom aan te val. Die klassieke afbeelding
van 'n dol hond wat rond hardloop met 'n starende uitdrukking in die oe
en spuug wat uit die bek drug, en onnatuurlike geluide maak en links en
regs byt, is te goed bekend om verder te beskryf.

Dit is bekend dat waar hondsdolheid voorkom, dit vinnig onder honde
versprei, en gevolglik word alle voorsorgsmaatreels geneem om te verhoed

Voorsorgs-
dat die siekte ingevoer word, deur alle honde wat ingevoer

maatrebls.	 word, vir 'n lang tyd onder kwarantyn te hou. Dit is eien-
aardig dat daar in Suid-Afrika met sy betreklik groot aantal

rondlopende en wilde honde nie meer gevalle van die siekte onder honde
voorkom nie, aangesien dit bekend is dat die virus wel aanwesig is. Dit is
tog eienaardig dat die siekte meer beperk skyn te wees tot die meerkat,
mosiliaatkat en muskejaatkat. Honde kry wel die siekte as hulle siek meer-
katte jaag en deur hulle gebyt word, maar om een of ander onbekende rede
sprei die siekte nie.

Mense word dringend gewaarsku om tog veral versigtig te wees as hulle
meerkatte yang, aangesien die diere blykbaar hul vrees vir die mens ver-
loor as hulle deur die siekte aangetas is en na die huise kom.

Sodra iemand deur 'n meerkat of mosiliaatkat gebyt is, moet die saak
dadelik aangegee word. Daar dit blyk dat hondsdolheid aan die toeneem
is, moet alle eienaars van diere on hou dat dit verpligtend is onder die
Veesiektewet om hierdie siekte aan te gee, en enige verdagte gevalle moet
dus dadelik aan die naaste staatsveearts of polisiestasie gerapporteer word.

Afrikaanse Varkepes.
Hierdie siekte is 'n akute koorssiekte onder varke wat deur 'n onsig-

bare virus veroorsaak word. Gedurende die afgelope paar jaar het dit
belangrik geword in Suid-Afrika weens 'n paar uitgebreide uitbrekings wat
op verskeie varkplase 'n baie hoe sterftesyfer behaal het. Dis nog onbekend
hoe die virus ingevoer is, en die verwantskap tussen Europese varkepes
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en die vorm wat in Suid-Afrika voorkom, moet nog vasgestel word. In
hierdie verband is dit van belang dat die bosvark geen nadelige gevolge
wys nie as dit besmet is met die virus van Afrikaanse varkepes. Die bos-
vark bly egter 'n draer van die siekte en as sulks vorm dit 'n potensiele
bron vir besmetting van mak varke.

Die verloop van die siekte is gewoonlik baie akuut, en definitiewe
kentekens word dikwels nie opgemerk nie. Skielike sterftes word gewoon-

Kentekens. 
lik aangetref in siek diere wat traag skyn te weer, en die wat
hul eetlus verloor het toon 'n hoe temperatuur vir 'n kort

tydjie voordat hulle dood gaan.

By nadoodse ondersoek vind mens hoofsaaklik inflammasie van die
maag en ingewande, vergroting van die milt, baie rooierige kolletjies op die
oppervlakte van die niere, 'n donkerrooierige verkleuring van die limf-
kliere en partymaal 'n persagtige verkleuring van die vel.

Die siekte kan nie behandel word nie. Elke afsonderlike dier wat
herstel van die siekte bly 'n draer van die virus en gevolglik is die enigste
sekere metode van uitroeiing van die siekte om strenge kwarantyn-maat-
reels toe te pas en alle diere wat siek is of wat in aanraking met siek diere
gekom het of te maak.

Spirochaetose.

Dis die naam wat gegee word aan 'n groep siektes wat veroorsaak word
deur fyn, draderige organismes, wat veral in die bloed voorkom. Baie diere
word deur spirochaetose aangetas, maar hoenders en varke is die enigste
wat ernstig siek word.

Spirochaetose in hoenders word oorgedra deur die hoenderbosluis,
wat soms „ tampan " genoem word, en in sommige gevalle ook deur ander
uitwendige parasiete van hoenders. Ganse en ander soorte pluimvee is
ook vatbaar vir die siekte.

Daar is 'n hoe koors, die hoenders word slaperig en die vere staan
deurmekaar. Die kam word bleek en die dier gaan vinnig agteruit, terwyl

Kentekens. 
'n opmerklike vrotruikende diarree gesien word, en 4 of 5
dae later vrek die hoender. In die minder ernstige gevalle

is daar 'n lamheid in die bene, vlerke en nek, wat vir 'n lang tyd kan aanhou
of anders vrek die hoender binne 10 tot 14 dae.

Vir behandeling is daar verskillende middels vir inspuiting, en hiervan
is veral Salvarsan doeltreffend, maar die siekte kan uitgeroei en voorkom
word deur die uitroeiing van die hoenderbosluis, wat in die volgende hoof-
stuk behandel word.

Spirochaetose by varke is 'n siekte wat eerste in Suid-Afrika ontdek
is. Aangetaste varke ontwikkel groot swellings en absesse op die liggaam,
veral op die sak van die beer, waarin die parasiete in groot getalle gekry
word. Die siekte kan oorgedra word deur materiaal van absesse op ander
varke te vrywe. Aangetaste diere gaan you agteruit en vrek gewoonlik.

Coccidiose.

Coccidiose onder pluimvee is 'n besmetlike siekte wat deur 'n klein
protosoiese parasiet, wat in die slymvlies van die ingewande bly, veroor-
saak word. Die parasiet maak 'n ingewikkelde lewenssiklus in die inge-
wande deur, en klein eieragtige vormpies verskyn in die uitwerpsel van
besmette pluimvee, en dit veroorsaak die besmetting as hulle deur ander
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hoenders ingesluk word. Die pluimvee word lusteloos en swak, die vere
staan deurmekaar, die eetlus verminder, en daar is gewoonlik diarree, ter-
wyl die uitwerpsels bloed bevat. Jong hoenders word meer aangetas as
oues.

Fig. I.—Beginstadium van varkepes, aantonende
waggelende gang, en slapheid in die agterlyf.

Die vernaamste beskadigings (letsels) kom voor in die twee blinde-
derms, wat geswel is en 'n bloederige inhoud het. In enkele gevalle vind
mens alleen dat die eerste deel van die ingewande rooi is.

In jong kuikens is die sterfte hoog. Ouer hoenders herstel gewoonlik,
maar sommige behou die besmetting en kan dus gedurig ander besmet.

Hou siek hoenders in 'n spesiale hok, weg van die gesondes, en ver-
wyder die mis kort-kort na 'n veilige plek. Gee hulle 'n bietjie sagte kos en
soveel suurmelk as hulle kan drink. Suurmelk het 'n genesende invloed op
die siekte. Om die siekte te voorkom, moet alleen gesonde hoenders gekoop
word. Gee hulle skoon kos en water cn moenie te veel hoenders bymekaar
hou nie. Hou die hoenderhokke skoon, en verplaas dit so nou en dan, waar
moontlik. Na die uitbreek van coccidiose moet kalk op die vloere van die
hokke gestrooi word, spit die grond dan om en spuit die hokke met 'n
4-persent oplossing van karboldip.

Fig. 2.—Dieselfde as in Fig.1, behalwedat daar in
een geval ook nog verlamming ingetree het.
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V.—Parasietiese Siektes.
A .—Uitwendige Parasiete.

BAIE groot verskeidenheid van insekte en verwante gediertes leef as
parasiete op die liggame van ons huisdiere. Sommige, soos muskiete

en tsetsevliee, maak hul verskyning vir kort tye om bloed te suig ; ander
soos bosluise, bly op die voedsterdier vir 'n !anger tydperk ; terwyl daar
nog ander is, soos luise en brandsiekmyte, wat gedurig op die voedsterdier
of draer leef en ernstige huidsiektes veroorsaak. Baie van hulle is hoof-
saaklik van belang omrede die feit dat hulle oordraers is van besmetlike
siektes.

Bosluise.
Ofskoon bosluise self skadelik is vir vee, vernaamlik wanneer hulle in

groot aantalle aanwesig is en 'n dier uitput deur baie bloed te suig, die
hulde beskadig en dikwels slegte wonde en bedorwe spene by koeie veroor-
saak, is hulle bale meer belangrik as oordraers van verskeie dodelike siektes.
Hierdie siektes en besonderhede omtrent hoe dit oorgedra word, is in die
vorige hoofstuk bespreek. Die metodes van bestryding van bosluise en die
voorkoming van siektes, wat deur bosluise oorgedra word, berus op 'n kennis
van die lewensloop en die gewoontes van bosluise. Die beeste tel die bos-
luise op terwyl hulle wei, en dus word die beeste gedip om die bosluise
dood te maak voor hulle Of die siekte kan oordra Of klaar gesuig het en van
die dier afval.

Alle bosluise maak bepaalde stadiums in hul lewensloop deur. Die
wyfies le eiers wat na 'n sekere bepaalde tydperk uitbroei wanneer die
larwes of „ saadbosluise " te voorskyn kom. Hulle is bale klein, het ses
pote en gaan in die toppe van gras en bosse sit waar hulle op 'n verbygaande
dier wag om op horn te klim. Die larwes suig hulself vol, verve] dan en
verander in nimfe. Die nimfe suig hulself ook vol, verve!, en is dan die
volwasse bosluise. Die volwassenes suig hulself vol, paar, en die wyfies
hul eiers in geskikte plekke nadat hulle van die dier afgeval het en gaan
dood.

Volgens die gewoontes van die verskillende stadiums kan bosluise in
drie groepe verdeel word as vcIg:—

Een-voedster Bosluis.—Die larwes klim op 'n dier en at die verskillende
stadiums van die bosluis bly daarop totdat die wyfie afval om haar eiers
te le. Tot hierdie groep behoort die bloubosluis (Boophilus decoloratus),
wat rooiwater en galsiekte oordra. Die bosluis bly drie of vier weke op
die dier, en die larwes kan 6 tot 8 maande in die veld sonder kos lewe ;
indien alle diere op die plaas dus elke twee tot drie weke gedip word en op
die manier elke bosluis op hulle gedood word, sal die plaas na agt maande
taamlik skoon wees van bloubosluise. Aangesien wilde diere nie gedip kan
word nie sal sommige bosluise altoos ontsnap, en dis byna ontmoontlik
om 'n plaas heeltemal skoon te kry, ofskoon gereelde veertiendaagse of
drieweeklikse dip die aantal bloubosluise aansienlik sal verminder.

Twee-voedster Bosluise.—Die rooibosluis (Rhipicephalus evertsi) behoort
tot hierdie groep. Dit verskyn as 'n larwe wat homseif volsuig, vervel,
tot die nimf-stadium oorgaan, homself volsuig en die dier verlaat. Die
nimfe verve! op die grond. Die volwasse bosluis val dan 'n tweede dier aan.
Die jong bosluis word gewoonlik in die ore van die voedsterdier aangetref,
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die volwassenes dikwels onder die stert en op ander gedeeltes. Daar word
nie spesiaal gedip teen die rooibosluis nie, maar dit word gevang deur 'n
vyfdaagse dip, omdat die jong bosluise vir 10 tot 15 dae, en die volwassenes
(wyfies) 6 tot 9 dae op die dier bly.

Drie-voedster Bosluise.—Al die ander bosluise waar ons mee te doen het,
het drie verskillende voedsters nodig ; elke stadium val of op die grond om
te vervel nadat dit vol gesuig is, en die volgende stadium moet 'n nuwe
voedster vind. Die belangrikste van hierdie bosluise is die bruinbosluis
(Rhipicephalus appendiculatus) wat ooskuskoors oordra, en die bontbosluis
(Ambiyomma hebraeum) wat hartwater oordra. Die metode van dip teen
die bruinbosluis is in die afdeling oor ooskuskoors bespreek. Die bont-
of hartwaterbosluis is baie taai en word nie maklik deur dip gedood nie. Die
dipping moet derhalwe op 'n doeltreffende manier geskied. Die larwes
en nimfe bly elk vir vier tot twintig dae op die dier, terwyl die volwassenes

IN 10 tot 20 dae daarop bly. Aangesien hulle gewoonlik nie bloed suig binne
'n dag of twee nadat die dier gedip is nie, kan vyfdaagse dip alle larwes en
nimfe yang, en aangesien die jong stadiums makliker as die volwassenes
gedood word, moet hulle spesiaal in aanmerking geneem word.

Arseendipstowwe word gebruik op drie sterktes. Die driedaagse
dipstof bevat een pond arseniet op elke 100 gallon water, die sewedaagse

dipstof 2 lb. en die veertiendaagse dipstof 3 lb. Vir vyf-Dip.
daagse dip word die sewedaagse dipstof gebruik en dit is

gewoonlik die geskikste dipstof en tydperk om te dip.

Die arseniet bevat gewoonlik groot kionte wat nie maklik in water
oplos nie, en 10 lb. tegelyk word eers in 'n petrolblik water gekook, en die
oplossing word dan sonder die afsaksel, in die dipbak gegooi. Nog 10 lb.
word in dieselfde blik met die afsaksel gekook, ensovoorts. Bereide dip-
stowwe, wat nie gekook hoef te word nie, is verkrygbaar.

Alle dipstowwe is baie giftig en daarmee moet nie gemors word nie en
die blikke moet toegesluit word. Wanneer 'n dipbak skoongemaak word,
moet die dipwater nie op die gras uitgegooi word nie want dit sal vee ver-
giftig wat daarop wei. Laat die diere water drink voordat hulle gedip word
sodat hulle nie die dip drink nie.

Dis belangrik om die sterkte en ander hoedanighede van die dipstof
op gereelde tye te toets, en hiervoor kan 'n diptoetsuitrusting van die
Departement van Landbou en Bosbou verkry word waarmee die boer self
die toets kan maak. Die Veeartsenykundige Laboratorium toets ook
monsters van dipstowwe vir boere en besonderhede kan verkry word
omtrent die manier waarop die monsters geneem moet word.

Onder die bespreking van die bestryding van bosluise deur dip is ver-
onderstel dat al die bosluise op 'n dier deur die dip gedood word. Dit is
alleen moontlik as die bosluise onder die stert, in die ore en rondom die
onderkant van die horings spesiaal met die hand behandel word terwyl die
diere in die gang anderkant die dip staan en afdroog. Die dip bereik nie
altoos die bosluise op hierdie plekke nie, en die bosluise skull hier weg
sodat handbehandeling noodsaaklik is onderwyl gedip word om die hele
behandeling doeltreffend te maak. Dit is veral belangrik om alle beeste
elke keer te dip, want indien een op 'n ooskuskoorsplaas'vryspring kan dit
die siekte kry en weer 'n aantal bosluise aansteek met die gevolg dat at die
werk van maande nutteloos was ; of 'n paar wyfiebosluise kan ontsnap en
duisende jong bosluise aanteel.
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Die Oorbosluis.
Hierdie bosluis verskil van die gewone bosluise deurdat sy liggaam

heeltemal sag en sonder enige harde dop is en deurdat die monddele meer
onder die liggaam is. Die jong bosluis het klein skerp puntjies op sy lig-
gaam. Hy leef in die ore van mense en bale soorte diere, maar word hoof-
saaklik op bokke, skape en beeste aangetref. Die wyfies le hul eiers in los
mis, in die skeurtjies van die mure van krale 'n paar voet bo die grond, ook
in barste in pale en onder voerkaste en los klippe. Nadat die larwes uit die
eiers uitgebroei het, kruip dit in die ore van diere en suig bloed totdat
hulle byna rond is. Aangesien hulle klein en die pote nie sigbaar is nie,
word sulke volgesuigde larwes dikwels vir eiers beskou. Die larwe vervel
dan in 'n nimf, wat weer gaan suig en die dier dan verlaat, gewoonlik omtrent
vyf weke of !anger nadat die larwe opgeklim het. Die nimfe vervel op die
grond en die volwasse bosluise vreet nie op diere nie, maar tee! alleen 'n
volgende geslag. Hierdie bosluise is gewoonlik langwerpig, donkergrys
van kleur en het geel pote. Hulle word hoofsaaklik in streke met 'n lae
reenval aangetref.

Om die besmetting te verhoed, moet die diere nie gekraal word nie
maar los loop in die veld waar die kanse vir besmetting minder is. lndien
die diere gekraal moet word, sal 'n kraal van draad met ongebarste pale die
beste wees. 'n Besmette kraal kan uitgebrand word of dit moet vir twee
jaar ongebruik gelaat word voordat dit veilig sal wees ; dis nie altyd veilig
om te brand nie, aangesien sommige parasiete kan vryspring.

Behandel die diere met 'n mengsel van 4 dele (per volume) dun Stock-
holmteer, 4 dele katoensaadolie en 1 deel terpentyn. Dit moet diep in die
ore kom, by voorkeur deur middel van 'n spuit. Gebruik 'n teelepelvol
tot 'n eetlepelvol volgens die grootte van die dier. Herhaal die behandeling
elke maand solank die besmetting erg is ; lateraan kan dit met langer
tussenposes geskied.

Die Verlammingsbosluis.
Hierdie bosluis is hoofsaaklik bedrywig gedurende koue weer en kom

dus in die winter voor. Dit word vernaamlik in bergagtige veld aangetref,
in besonder waar rooi-ysterklipkoppies aanwesig is. Die jong bosluise leef
op klein knaagdiere, terwyl die volwassene alle soorte vee aanval. Die
verlamming wat die bosluise veroorsaak word hoofsaaklik in bokke en skape
aangetref. Dis net enkele bosluise wat die siekte veroorsaak, nie almal
nie. As bosluise, wat oorsaak hiervan is, verwyder word dan herstel die
dier vinnig, gewoonlik binne 'n paar uur, sells al was die toestand baie erg.
Diere wat genees, word nie onvatbaar nie. Die werklike oorsaak van die
verlamming is nie bekend nie.

Die bosluise word byna altoos op die bene en pens van skape aangetref
en nie hoer op nie. Om die rede is 'n vlak dipbak gemaak, 36 voet lank,

voet diep en 15 tot 18 duim wyd waarin 'n sewedaagse arseenbeesdipstof
kom tot 'n diepte van 18 duim. Die skape word eenkeer elke twee of drie
weke deur hierdie bak geja, en op die manier kan die bosluise byna heelte-
mal uitgeroei word, terwyl die siekte ook behandel kan word deur besmette
skape in die dip te steek of die bosluise van hulle of te haal.

Brandsiekte.
Brandsiekte in skape word veroorsaak deur 'n baie klein myt wat

permanent op die vel van die skaap leef en daar aanteel, en nie in staat is
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om vir langer as 2 tot 3 weke van die skaap af te leef nie. Die parasiet
byt deur die vel om te vreet en veroorsaak 'n prikkeling met die gevolg
dat die wol uitval, rowe of korse gevorm word en die skape uitteer en uit-
eindelik doodgaan. Ofskoon daar op die oomblik min skape aan brand-
siekte doodgaan, is die siekte tog 'n ernstige ekonomiese faktor.

Omrede die gewoonte van die skape om dig bymekaar in 'n trop te
loop, kan die besmetting vinnig van die een na die ander oorgaan. Die
slaapplekke van die skape kan ook besmet word wat help om die siekte
te versprei. Die parasiet kan nie deur ander diere as skape versprei word
n ie.

Brandsiekte is een van die maklikste siektes om onder 'n trop skape
uit te roei, want die parasiet kan nie vir 'n lang tyd van die skape af leef

nie en word maklik doodgemaak deur dipstowwe. Na baie
Uitroeiing	 jare van bestryding word die siekte egter nog in die Unie
en
Bestryding.	 aangetref. Die moeilikhede waarmee mens te kampe het by

die bestryding kan as volg opgesom word :-

(1) Nalatigheid om brandsiekte in die kudde uit te roei. Brandsiekte-
parasiete word maklik uitgeroei deur te dip maar die dippery moet baie
deeglik geskied. In die eerste plek moet alle skape op die plaas gelyktydig
gedip word ; indien een brandsiekskaap oorgesiaan word, sal dit eenvoudig
beteken dat besmetting na 'n paar weke of maande opnuut sal uitbreek.
In die praktyk is dit ongelukkig nie ongewoon dat 'n paar skape, as gevolg
van onverskilligheid of opset aan die kant van die eienaar, vermis word op
die dag wanneer gedip moet word. Tweedens moet elke skaap baie
sorgvuldig behandel word om te verseker dat die dipvloeistof in aanraking
met elke parasiet kom. Elke skaap moet afsonderlik behandel word en alle
harde rowe of korse moet afgehaal en met die hand behandel word ; in
besonder moet aandag gegee word aan die ore, velplooie, stam van die
horings, ens. Na hierdie deeglike ondersoek en handbehandeling, word
die skape vir voile twee minute in die bak gehou en dan moet gesorg word
dat elke deel, ook die kop, nat word. Sommige brandsiekte-eiers sal mis-
kien nie nat word nie maar deur die dip na 'n tydperk van 8 tot 10 dae te
herhaal, behoort alle parasiete dood te wees.

(2) Versuim om brandsiekte te rapporteer. Eienare wat versuim om
brandsiekte te rapporteer, kan swaar beboet word onder die Brandsiekte-
regulasies, en tog is dit een van die vernaamste redes vir die voortbestaan
van die siekte. As elke uitbreking net stiptelik gerapporteer word, sal
die siekte binne 'n paar maande uitgeroei wees. Dit kan ook nie anders
nie, want die parasiete kan nie vir 'n fang tyd van die skape af leef nie, en
as hulle op die skape is moet daar binne 'n paar weke kentekens van brand-
siekte voorkom. 'n Groot aantal inspekteurs word in diens gehou om gevalle
van brandsiekte te vind wat nie deur eienare gerapporteer word nie, maar
sells met hierdie inspekteurs is dit onmoontlik om alle vee in die Unie binne
'n sekere tydperk te ondersoek. Die vee-eienaar is die persoon wat die
beste in staat is om brandsiekte in sy trop op te merk, aangesien by (of sy
bediendes) die skape dikwels die hele jaar deur sien. Dus is dit werklik 'n
refleksie op skaapboere indien brandsiekte nog in die Unie heers. Teens-
woordig is dit vernaamlik naturelle-eienaars wat versuim om brandsiekte
te rapporteer ; die vernaamste rede is dat hulle slordige veeboere is en in
die meeste gevalle skape besit wat nie die moeite ward is om aan te hou nie.
Bowedien boer naturelle dikwels alleen met skape, wat nie wolskape is nie
en waarop brandsiekbesmetting nie so'n ernstige uitwerking het nie en
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nie tot finansiele verliese lei nie. By goedgeteelde wolskape word brand-
siekte op die oomblik byna nooit aangetref nie, en daar is ook geen vrees
daarvoor nie, aangesien die eienare dit die moeite werd ag om hul troppe
dop te hou en onmiddellik enige teken van die siekte in hul skape te rap-
porteer.

(3) In die Unie is dit ongelukkig nog die gewoonte om met skape na
winterweiveld te trek. Dit geskied na die lae streke van die land, gewoon-
like naturelle-streke, waar alleen skape anders as wolskape permanent
aangehou word en nog waar brandsiekte heers. Gevolglik gebeur dit
dikwels dat brandsiekbesmettings weer na die eintlike skaapstreke oor-
gebring word gedurende die voorjaar wanneer met die skape teruggetrek
word. Weens hierdie gevaar het dit nodig geword om bestrydingsmaat-
reels verpligtend te maak by minderwaardige kuddes in naturellegebiede
in die laeveldstreke van die land om sodoende die res van die land te beskerm.
Ongelukkig word dit in sekere gedeeltes van die land, waar droogtes af en
toe heers nog absoluut noodsaaklik om met skape te trek. Enige brandsiek-
besmettings by hierdie trekskape kan die siekte oor groot streke laat ver-
sprei.

(4) Skape, anders as wolskape, vernaamlik baster- of die gewone kaffer-
skape toon dikwels geen uiterlike tekens van brandsiekte nie, en die siekte
kan vir baie maande aanwesig wees sonder dat dit, vernaamlik deur onver-
skillige naturelle-eienare, bespeur word.

Die brandsiekvraagstuk in die Unie is in werklikheid nou net beperk
tot hierdie skape en streke van die land wat nie vir wolskape geskik is nie.
Die vernaamste bron van besmetting word daar aangetref, en soos in die
geval van alle besmetlike of aansteeklike siektes kan dit alleen heeltemal
uitgeroei word deur alle bronne van besmetting te verwyder.

Afgesien hiervan is groot vordering in die Unie gemaak met die
bestryding van brandsiekte. Die persentasie besmette kuddes is verminder
tot net oor 'n z persent, in vergelyking met 5 tot 6 persent 'n paar jaar
gelede. Deur volharding met die huidige kragdadige veldtog teen die
siekte, met die volste samewerking aan die kant van alle kleinveeboere,
bestaan daar nie die minste rede waarom brandsiekte onder skape binne
kort nie heeltemal uitgeroei kan word nie.

S ku rfte.

Hierdie siekte word veroorsaak deur 'n parasiet wat bale op die brand-
siekte myt lyk. Ofskoon dit baie soorte diere kan aantas, word dit hoofsaaklik
op perde en bokke aangetref. In perde begin die siekte gewoonlik op die
nek en blaaie en brei dan uit tot ander gedeeltes, terwyl dit in bokke gewoon-
Ilk op die gesig gesien word en op ander gedeeltes waar die hare kort is.
Die parasiete boor in die vel in en 16' hul eiers daarin. Die vel word grof
en dik en vorm harde plooie ; die hare val uit en die dier ly aan 'n geweldige
gejeuk. Indien die omstandighede so gunstig is dat die dier weer gesond
word en sy kondisie verbeter, kry by sy normale voorkoms terug, maar die
parasiete kan vir 'n lang tyd in die vel rus en die siekte sal weer sy verskyning
maak sodra die dier se kondisie afneem. Gevolglik word die siekte meesal
by die einde van die winter bemerk wanneer die veld sleg is, en by diere wat
los loop en nie goed versorg word nie.

Net soos brandsiekte, kan die parasiete op die dier doodgemaak word,
en dit leef nie lank in stalle, ens., wanneer hulle van die diere af is nie.
Kalkswaweldipstof word gewoonlik gebruik nadat die dier deeglik met water
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en seep gewas is ; hierdie behandeling word verskeie kere herhaal namate
die ernstigheid van die besmetting dit vereis. Die hele Iiggaam moet
behandel word. Bokke kan net soon brandsiekskape gedip en met die hand
behandel word. lndien die hare lank is, is dit nodig om die dier eers te skeer
voor behandeling.

Die Skaapluisvlieg („ Ked ").
Die skaapluisvlieg of „ ked " is Iigbruin, sonder vlerke, omtrent 'n

kwart duim lank, en leef in die wol van skape waar dit sy eiers Id. Dis
nie werklik eiers nie, maar papies waaruit die volwasse skaapluisvliee kom.
Hierdie insek is alleen 'n parasiet van skape. Dit steek die vel om bloed
te suig, en as hulle volop is, veroorsaak hulle bloedarmoede. Dit beskadig
ook die wol deur dit vuil te maak en veroorsaak dat die skape hulself skuur,
byt en krap.

Skaapluisvliee kan alleen bestry word deur behoorlik te dip. Alle
skape moet gelyktydig gedip word. Gebruik 'n arseendipstof wat sorgvuldig
berei is. Hou die skape vir voile 2 minute in die dipstof en druk die kop
twee tot drie keer onder. Dis die beste om te dip net kort na geskeer is,
wanneer die skeerwonde gesond is. Hou die skape uit die besmette krale
en weg van besmette grond. Dis nodig om driekeer te dip om die skaapluis-
vliee uit te roei ; die tweede keer 9 tot 10 dae, en die derde keer 24 dae
na die eerste dipping. Die rede hiervoor is dat dit onseker is of die eiers
van die skaapluisvlieg deur die dipstof doodgemaak word en hulle kan selfs
24 dae neem om uit te broei. Deur behoorlik te dip, kan die skaapluisvliee
uitgeroei word. Dog dis tydmors om net tweekeer te dip ; want indien
dit voldoende was om tweekeer te dip sou baie plase lankal vry gewees
het van skaapluisvliee, wat nie die geval is nie.

Wanneer die plaas skoon is, moet alle nuwe skape apart gehou en op
dieselfde manier behandel word voordat hulle by die ander vee geja word.

Skaapbrommers.
Skaapbrommers het 'n baie ernstige plaag op skaapplase geword deur-

dat hulle maaiers le in die vogtige of vuil wol of wonde ; hierdie maaiers
boor dan in die vel en vleis. Dit veroorsaak prikkeling, met die gevolg
dat die skaap die aangetaste plek krap en byt en dus nie behoorlik vreet
nie ; 'n groot wond word gevorm waarin nog meer maaiers geld word
en die skaap vrek uiteindelik. 'n Goeie boer sal nooit dinge sover laat
gaan nie, maar by is gedurig besig om die vroee stadiums van hierdie be-
smetting te behandel.

Dit baat niks om alleen die besmette skape te behandel nie ; die
plaag moet by sy oorsprong aangepak word. Skaapbrommers broei alleen
in karkasse uit en nie in mis nie. Elke karkas op die plaas broei 'n trop
vliee uit en dit is die plek waar hulle bestry moet word. Dit baat niks om
die karkasse te begrawe nie. Die vliee is baie you om hul maaiers in 'n
dooie dier te le, en wanneer die maaiers volgroeid is in die karkas wat
begrawe is, sal hulle deur die grond opkruip om die oppervlakte te bereik,
en in vliee verander. Alle karkasse moet verbrand word, of kan begrawe
word nadat dit goed natgespuit is met 'n oplossing van 1 pond natrium-
arseniet in 40 gallon water, of besprinkel is met droe natriumarseniet of
sprinkaangifpoeier.

'n Groot hoeveelheid klein wilde diere, soon muise, hale en voels
gaan op die plaas dood en in hul karkasse broei vliee uit. Hierdie vliee
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kan gevang word in vlieevangers waarin aas gesit is. Vra inligting van die
Departement omtrent die maak van sulke vlieevangers.

Die skape wat meesal aangeval word is die wat ly aan diarree, wat
dikwels weer toe te skryf is aan wurms. Behandel die skape gereeld teen
haarwurms en maak seker dat hul ingewande in orde is. Skoonskeer om
en onder die stert is van die grootste belang om te verhoed dat skape deur
vliee aangeval word. Vir die behandeling van besmette skape is dit nodig
om iets te gebruik wat nie alleen die maaiers sal doodmaak nie, maar wat
ook sal verhoed dat die vliee weer die plek sal aanval. Die volgende mengsel
word aanbeveel : katoensaadolie, 45 dele ; petrol, 40 dele ; pynteerolie,
10 dele ; en karbolsuur, 5 dele.

Om die skaapbrommerplaag behoorlik te bestry, is dit nodig vir boere
om saam te staan, aangesien die vliee vir myle ver trek en dit nie baat vir
een boer om die vliee uit te roei as sy bure hulle toelaat om in karkasse uit
te broei. Regulasies kragtens die Veesiektewet maak die behoorlike
behandeling van karkasse verpligtend in distrikte wat vir die doel geprokla-
nneer is.

Die Skaapneusvlieg.
Die neusslym, by skape wat deur hierdie parasiet veroorsaak word,

word dikwels deur sommige boere beskou as 'n normale verskynsel van
groeiende skape vroeg in die somer. Aangesien dit baie skadelik is vir skape,
is dit belangrik om hierdie toestand deeglik te verstaan.

Die neusvlieg is 'n donkerbruin vlieg wat baie vinnig vliee en dus nie
dikwels gesien word nie. Dit 18 sy eiers of maaiers in die neusgate van
skape, en die klein maaiers kruip in die neusgate en selfs in die aangrensende
holtes in die bene van die kop en bereik ook die onderkante van die horings
by horingskape. Dit veroorsaak 'n prikkeling, met die gevolg dat die
slymagtige stof afgeskei word deur die slymvlies van die holtes, en die maaiers
vreet die slym. Sulke vliee, wanneer uitgegroei, is omtrent een duim lank,
wit, met donker strepe oor die rug en het twee klein hakies voor en twee
:wart kolle op die plat agterend. Hulle leef vir 'n paar maande in die skaap
en kruip dan uit of word uitgenies en daarna boor hulle in die grond om tot
die papie-stadium oor te gaan waaruit die vlieg later voort kom.

Wanneer die vliee rondvlied, raak die skape opgewonde en probeer
om hul koppe weg te steek, hulle snork, stamp hul voete en hardloop met
die neus dig teen die grond. Die maaiers veroorsaak 'n ontsteking van die
neusholte en aangrensende holtes, en 'n dik slymagtige stof loop dan uit die
neus. Die diere skud hul koppe en nies dikwels, kners hul tande en haal
met moeite asem. Hierdie toestand hinder die skape sodat hulle nie behoor-
lik kan vreet nie, en hulle verloor kondisie of gaan selfs in ernstige gevalle
dood.

Skape kan behandel word deur 'n inspuiting deur die kopbeen. Dit
is egter te ingewikkeld om hier beskryf te word, maar voile besonderhede
kan van die Afdeling Veeartsenydiens verkry word.

Papies in Perde.
Papies is die maaiers van 'n ligbruin vlieg wat eiers le op die hare van

die blad en rondom die neuse van perde, muile en donkies, waar hierdie
eiers of nete dikwels gesien kan word. Die eiers is gereed om binne 10
tot 14 dae uit te broei, en die uitbroeiing word aangehelp as die perd die
plekke lek of byt. Die klein maaiers kleef aan die tong of lippe van die perd
vas en word in die maag ingesluk. Hier klou hulle vas deur middel van 'n
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paar klein hakies aan die voorkante van hul liggame en groei vir 10 tot 12
maande. Hulle laat dan los en gaan deur die derms van die perd en met
die mis uit. As hulle op die grond te lande kom, boor hulle daarin en ver-
ander in harde bruin papies waaruit die vliee na omtrent drie weke te voor-
skyn kom. Die vlieg leef net vir 'n kort tydjie en word nie dikwels gesien
nie behalwe wanneer dit om 'n perd vliee om eiers te le. Die vliee word
van Januarie tot Mei aangetref.

Daar heers 'n heeltemal verkeerde begrip omtrent die uitwerking
van papies in perde, wat heeltemal van die werklike feite verskil. Die oor-
grootte meerderheid van normale perde in Suid-Afrika het enkele of baie
papies en hulle doen min skade aan 'n perd wat in goeie kondisie is. Die
slegte gevolge wat aan papies toegeskryf word, word gewoonlik deur wurms
veroorsaak. Byna elkeen van die duisende perde wat in die afgelope 26 jaar
by nadoodse ondersoek op Onderstepoort ondersoek is, het papies gehad,
en daar was net een geval waarin die papies deur die maag geboor het en
oorsaak was dat die dier doodgegaan het. 'n Ander rede waarom papies
as skadelik beskou word, is onkunde omtrent die normale voorkoms van die
binneste vlies van die perd se maag. Die linker- of slukderm end van die
maag het 'n taai, wit voering, terwyl die regter helfte 'n rooi, ferweelagtige
voering het. Gevolglik word dikwels beweer dat die papies die helfte van
die voering van die maag weggevreet het omdat daar onbekendheid is omtrent
die normale voorkoms van die maag.

Die bedoeling is nie om te beweer dat papies goed vir die perd is nie.
Afwesigheid van papies is sekerlik beter, ofskoon hulle nie baie skade veroor-
saak nie. Dit word aanbeveel dat die besmetting liewers verhoed as behandel
moet word. Maak die perde gereeld en deeglik skoon, vernaamlik gedurende
die maande wanneer die vliee aanwesig is en op die plekke waar die eiers
gele word. Skeer of skroei hierdie gedeeltes dikwels om die nete te ver-
wyder en was die perde elke week met 'n 2-persent oplossing van 'n kar-
boliese dip.

Verkry die hulp van 'n veearts vir behandeling wat baie doeltreffend
kan wees, maar dan moet dit sorgvuldig uitgevoer word. Die beste tyd vir
behandeling is in Junie, nadat die vliee verdwyn het.

Uitwendige Parasiete van Pluimvee.
Die hoenderbosluis, wat dikwels „ tampan " genoem word, is 'n ovaal,

vaalbruin bosluis met liggeel pote, die monddele waarvan onder die voor-
lyf van die liggaam sit. Die bosluis le sy eiers in skeure en krake van mure
of houtwerk of onder die bas van borne. Die klein larwes, wat van die eiers
uitbroei, klim op hoenders en ander soort voels om bloed te suig vir 5 tot
10 dae, en val dan of om te verve!. Die volgende nimf- en volwasse stadiums
val alleen hoenders in die nag aan om bloed te suig en skuil gedurende die
dag in klein skeurtjies weg.

Die hoenderbosluis suig baie bloed en teel vinnig aan, sodat hoenders
in 'n besmette plek you aan bloedarmoede ly en swak word. Die parasiet
dra ook spirochaetose oor, wat 'n baie dodelike siekte is (lien hoofstuk IV).

Om hierdie bosluis te bestry moet die hok as dit goed gebou is, skoon-
gemaak word of anders moet dit afgebrand en 'n beter een in die plek daar-
van gebou word. Dit moet so min houtwerk as moontlik bevat en alle
skeure moet opgevul word deur met warm teer te verf. Die mure moet
geen krake he nie en moet gereeld gewit word. Die slaapstokke kan met
drade aan die dak gehang word om te voorkom dat die hoenderbosluis
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die hoenders bereik. Om besmette hoenderhokke skoon te maak, spuit
hulle met 'n sterk spreipomp en gebruik die volgende mengsel : kook
1 lb. seep in 2 gallon water en roer daarin, sodra dit van die vuur afgehaal
word, twee gallon paraffien totdat 'n roomagtige vloeistof verkry is. Een
gallon van hierdie mengsel gemeng met 6-1 gallon water word gebruik om
mee te spuit. Alle vuilgoed moet uit die hok gehaal word en die los bas
verwyder word van die borne wat dan om die stamme gespuit word.

Solank die hoenderhok skoongemaak of 'n nuwe een gebou word, kom
die hoenders in kratte vir 10 dae lank sodat die bosluislarwes kan afval ;
sit dan die hoenders in 'n skoon hoek en verbrand die kratte. Na agt
dae is dit raadsaam our die hoenderhok weer goed te spuit.

Die Rooimyt is 'n baie klein vaal of rooi parasiet ; dit hang of of dit
bloed gesuig het of nie. Hierdie insek is baie bedrywig en teel vinnig aan
in die sourer. Sy gewoontes kom baie ooreen met die van die hoender-
bosluis, maar dit suig ook bloed gedurende die dag wanneer hoenders in
donker plekke sit, byv. lehenne, en is veral 'n plaag by broeihenne. Dit
word op dieselfde wyse as die hoenderbosluis bestry. Solank die myte in
die hok doodgemaak word, kom die hoenders in kratte ; gooi dan elke
tweede dag Brie of vier keer kookwater daaroor, nadat die hoenders vir
'n kort tydjie in die helder lig gesit is, sodat die myte kan afklim om in die
krat weg te kruip.

Skurwepote word veroorsaak deur 'n klein myt wat onder die skilfers
van die pote leef. Behandel die pote deur dit in paraffien te dip en dan soveel
van die skilfers as moontlik te verwyder ; smeer dit dan met varkvet gemeng
met een-tiende deel swawel.

Ander parasiete van hoenders is die klein myt, wat hoenderbrand-
siekte veroorsaak deur by die vel langs die vere in te boor, en verskillende
soorte luise en vlooie. Hulle irriteer die hoenders baie met die gevoig dat
die hoenders sleg slaap en le. Die insekte kan almal behandel word deur
die hoenders in die volgende mengsel te dip : a ons natriumfluoried, 2 onse
blomswawel, 2 ons seep, en een gallon louwarm water. Dip in die oggend
van 'n warm, stil dag. Hou die lyf in die vloeistof en maak die vere met
die hand oop ; druk die kop 'n paar keer onder en druk dan met die uit-
haal van die hoender soveel moontlik dip uit die vere. 'n Verdere maatreel
is our die kop met kasterolie te smeer, vernaamlik vir vlooie en die eiers van
luise. Hou die hokke, gebou en neste skoon en maak 'n sandbad met fyn
padsand en voeg 'n bietjie koolas en swawel daarby.

'n Baie doeltreffende behandeling teen luise is om die slaapstokke te verf
met sterk tabak-ekstrak wat 40 persent nikotien bevat. Gebruik 'n half-
pond hiervan vir iedere 100 voet stokke. Al die hoenders moet nou twee
nagte in die hokke slaap. Die hokke moet agter en aan die kante toe wees,
maar vOOr gedeeltelik oop sodat die nikotiendampe nie te sterk word vir
die hoenders nie.

Hoenders wat pas gekoop is, moet apart gehou word en al die parasiete
moet vernietig word voordat hulle by ander hoenders gesit word, want hulle
bring anders nuwe moeilikhede saam.
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B.—Inwendige Parasiete.
In die warm klimaat van Suid-Afrika gee wurmparasiete baie moeite

aan die veeboer. Die grootste verliese word veroorsaak deur wurms in
skape.

Wurms in Skape en Beeste.

Die haarwurm (Haemonchus contortus) is die skadelikste van die wurms
wat skape aantas, aangesien dit sterk, gesonde skape kan aanval, hulle maer

Haarwurms. 
en uiteindelik doodmaak. Meeste van die ander wurms kan
net skape besmet wat nie in 'n goeie kondisie is nie, en gevolg-

lik volg hulle dus altyd op haarwurms. Deur skape skoon te hou van haar-
wurms deur gereeld medisyne in te gee, word die ander wurms vanself
gekeer. Hierdie kennis is belangriker as al ons ander kennis van wurms
in skape.

Die haarwurm lewe in die melkpens van skape, bokke, beeste en
W. sommige wildbokke. Dis omtrent 'n duim lank, rooi van kleur en die

wyfie het 'n wit, spiraalvormige streep. Die wyfie le baie eiers, omtrent
10,000 per dag, wat saam met die mis van die skaap op die veld te lande
kom en daar uitbroei. Die klein wurmpies is so klein dat hulle nouliks
met die blote oog gesien kan word. Gedurende hul ontwikkeling verve]
hulle tweemaal, en eers dan is hulle besmetlik. Die besmetlike vorms is
baie bestand teen droogte en koue en kan etlike maande in die veld lewe,
maar die eiers en die jonger stadiums het vogtigheid nodig. In die winter,
of op ander tye wanneer die veld droog is, gaan die eiers dus dood, behalwe
wanneer hulle aan die kant van 'n dam of drinkplek, waar daar vogtigheid
is, te lande kom. Sulke drinkplekke is ideale plekke vir wurms dwarsdeur
die jaar en behoort dus vermy te word. (Sien Hoofstuk I.)

Die besmetting-veroorsakende larwes kruip op langs die gras en bossies
waar dit as gevolg van dou of reen vogtig is en as die son nie te warm is nie,
maar anders sock hulle skuiling in die grond. Hulle word saam met die
gras deur die diere ingesluk, of deur reen in damme gespoel waar die diere
hulle saam met die water drink.

Om besmetting te voorkom, moet die diere weggehou word van nat
1m plekke, en water moet voorsien word in trogge. Die plaas moenie oorstok

word nie en nou en dan moet van welding verwissel word ; die lammers
moet apart van die ouer skape en op 'n skoon welding gehou word. Dis

1
 veral belangrik dat die lammers aankom in die begin van die winter wanneer

die gevaar van wurmbesmetting baie gering is (in die somerreenvalstreek).
Die lammers kan dan dwarsdeur die winter veilig by die ooie loop op drod
veld of droe lande. Hulle moet gespeen word voordat die somerreens
begin en, as hulle dan alleen in 'n kamp gesit word wat oor die winter leeg
gele het en geen nat plekke het nie, kan hulle veilig groot word. Die
gereelde gebruik van die Goewermentshaarwurmmiddel dien sowel om die
skape te dokter as om die besmetting te verhoed. 'n Ander baie goeie

I middel is die blouvitrioel-nikotienmengsel beskryf onder lintwurms van
skape. Dit is die beste om te gebruik vir beeste. Die wurms word in
omtrent drie weke volwasse in die skaap en le dan eiers. Hulle moet dood-
gemaak word voordat hulle kan eiers le anders sal die plaas nog meer besmet
word. Daar kan omtrent 'n half miljoen eiers per dag met die mis van 'n
middelmatig-besmette skaap op die veld te lande kom. As byvoorbeeld
net elke drie maande medisyne ingegee word, beteken dit dat die plaas vir
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twee maande gedurende elke tussenpoos besmet sal word en dat die skape
maer word en maklik deur die knoppieswurm en ander wurms aangeval sal
word. Die skape moet gereeld elke drie weke vir die hele jaar medisyne
inkry, behalwe wanneer die veld in die winter baie droog is en die diere
water kry in skoon trogge en geen toegang tot vogtige plekke het nie. In
baie nat comers is dit dikwels nodig om elke 14 dae te behandel.

Die knoppieswurm (Oesophagostomum columbianum) is 'n wit, stywe
wurm wat lewe in die dikderms van skape en bokke. Die lewensloop daar-

Knoppies-
van kom baie ooreen met die van die haarwurm, en die larwes

wurm. in die veld het dieselfde lewenswyse. Na hulle deur die
skaap ingesluk is dring die larwes in die wand van die derm

(waar hulle dikwels 'n knoppie veroorsaak) en keer later terug na die dik-
derm waar hulle uitgroei. Die wurm kan nie maklik skape, wat in goeie
kondisie is, besmet nie, tensy die plaas baie besmet is.

Dit is die skaap wat wurms het wat die veld besmet en 'n erg besmette
veld beteken dat die wurms 'n kans gekry het, wat vermy kon geword het
deur die haarwurm op bogenoemde wyse te bestry.

Die bestryding van hierdie wurm beteken in die eerste plek die be-
stryding van die haarwurm. Hou die lammers apart van die ouer skape op
'n weiding waar daar vir drie maande geen skape was nie. Verskaf winter-
voer om die skape in kondisie te hou. Gee hulle skoon water in trogge.
Die regte lamtyd is baie belangrik—sien onder haarwurm. Vir behandeling
gee die Regerings-knoppieswurmmiddel goeie resultate as die gebruiks-
aanwysings noukeurig gevoig word.

Die bankrotwurm (Trichostrongylus).—Hierdie naam word dikwels ver-
keerd gebruik vir die knoppieswurm. Die bankrotwurm is 'n baie klein

Bankrot-
wurmpie, moeilik om te sien, en dit lewe in die eerste deel

wurm. van die derm van skape en baie ander herkouende diere. Die
lewensloop daarvan kom baie ooreen met die van die haar-

wurm. Hierdie parasiet beseer die slymvlies van die derm en suig bloed.
Die beste middel wat tot dusver vir hierdie soort wurm bekend is, is niko-
tien. (Sien behandeling vir lintwurms in skape.) Die bankrotwurm is
nie in staat om skape wat in 'n goeie kondsie is te besmet nie en gevolglik
gaan dit gewoonlik gepaard met ander wurms wat die skaap eers in 'n slegte
kondisie bring. Gereeld medisyne ingee teen haarwurms, en behoorlike
voeding sal dus outomaties die bankrotwurm keer.

Haakwurms (Bunostomurn en Gaigeria), is ligrooi en taamlike dik wurms
wat omtrent 'n duim lank is en in die dunderms van skape en bokke lewe.

Haakwurms.  
By beeste tref mens partymaal 'n ander soort haakwurm
aan. Hulle suig 'n groot hoeveelheid bloed en veroorsaak klein

wondjies wat nog vir 'n tyd aanhou bloei na die wurm losgelaat het. Bloed-
armoede, watersug en maerte volg op hierdie besmetting. Die lewens-
loop van haakwurms kom baie ooreen met die van haarwurm, maar hierdie
wurms word slegs op vogtige plekke gevind aangesien die besmetting-ver-
oorsakende larwes nie teen droogte bestand is nie. Die larwes van Gaigeria
boor deur die skaap se vel en gaan met die bloed na die derm. Om be-
smetting te voorkom, moet die diere dus van nat plekke weggehou word.
Vir behandeling word die volgende aangemaak : (A) 'n tien-persent blou-
vitrioel-oplossing ('n pond blouvitrioel op 'n gallon water) en (B) suiwer
tetrachlooretileen en paraffienolie (liquid paraffin) word in gelyke dele
gemeng. Elke skaap kry eers 2.5 k.s. van (A) en, sodra by dit gesluk het,

538



VEESIEKTES EN HUL BESTRYDING

20 k.s. van (B) wat met 'n geskikte spuit versigtig teen die wang in een
kant van die bek ultgespuit word. Skape onder 'n jaar oud kry die heifte
van genoemde dosisse. Die skape hoef nie van water of voer weggehou te
word nie, maar die behandeling moenie gedurende 'n warm dag geskied
nie.

Longwurms (Dictyocaulus) is wit wurms omtrent 3 duim lank, wat in die
kleinere luggange van die long lewe. Een soort word gevind in skape en

Longwurms. 
bokke en 'n ander soort in kalwers. Laasgenoemde soort
kom baie selde voor in Suid-Afrika. Die lewensloop kom

baie ooreen met die van haarwurms, maar die besmetting kan alleen plaas-
vind op nat weiveld. Hou die skape in goeie kondisie en moenie dat hulle
op nat plekke wei nie. Daar is vir hierdie wurms geen middel bekend wat
nie ook vir die skape baie nadelig is nie. Die wurms lewe egter nie lank
in die skape nie, en as laasgenoemde goed gevoer en versorg word sal hulle
gou van die besmetting ontslae raak en gesond word.

Lewerslak (Fasciola hepatica en F. gigantica).—Dit is 'n plat, blaar-
vormige grys-bruin wurm, wat in die galpypies van die lewer van skape,

Lewerslak. 
bokke, beeste en 'n paar ander soorte diere lewe. Die wurms
le baie eiers, wat saam met die gal in die derms kom en later

saam met die mis op die veld. Slegs eiers wat op 'n vogtige plek val sal
uitbroei, en die jong wurmpies kan alleen verder ontwikkel as hulle gou
daarna die kans kry om binne 'n geskikte soort waterslak te dring. Na
hulle vir 'n tyd in die slak ontwikkel en baie vermenigvuldig het, verlaat
hulle die slak en vestig hulle aan plante wat in die water groei. Daar kan
hulle ingesluk word deur vee, vind hulle pad na die !ewer en groei daar tot
hulle voiwasse is. Aangetaste skape ly aan bloedarmoede en maerte en ont-
wikkel watersugtige swelsels veral onder die kakebeen—dikwels gaan sulke
diere dood. Die lewer is enigsins hard en die galpypies staan soon wit
strepe uit op die lewer.

Hoewel daar 'n goeie middel bekend is vir lewerslak, moet die aandag
ook gegee word aan die voorkomingsmaatreels wat teen die slakke behoort
gerig te word. Laasgenoemde kan nie lewe sonder vog nie en dus moet
besmette plekke, indien moontlik, drooggemaak word. Dis die beste
metode, maar slakke kan ook uitgeroei word deur die gebruik van sout of
kalk of liefs blouvitrioel ; laasgenoemde word gebruik in sulke hoeveel-
hede dat dit 'n oplossing sal gee van 1 deel blouvitrioel in een miljoen dele
van die water. Op hierdie sterkte is dit nie gevaarlik vir vee nie en sal
ook die plante geen skade doen nie. Eende kan ook met voordeel gebruik
word om slakke uit te roei. Die skape moet weggehou word van nat
weiding. Dis die beste om moerassige plekke te omhein as dit nie droog
gemaak kan word nie.

* Besmette diere kan gedokter word met tetrakloorkoolstof : skape
kry 1 kub. sentimeter daarvan, en beeste 3 tot 4 kub. sentimeter. Dit
word ingegee met vyfmaal soveel afgeroomde melk. Dis wenslik om die
diere eers 'n weeklank beenmeel te voer, veral beeste wat nogal vatbaar is
vir vergiftiging deur die middel. Vir die behandeling van beeste is dit wens-
lik om die hulp van 'n veearts in te roep.

Lintwurms in skape kom taamlik baie voor en veral in lammers. Hulle
is lang, plat, wit wurms met 'n groot aantal klein segmente of litte. Die

Lintwurms.
ryp segmente breek of van die wurm en kan maklik in die mis
vanndieudrier gesien word. Lammers word kort na die geboorte

besmet	
die iitw

ms vertraag hul groei ; die lammers het gewoonlik
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boeppense. Ons weet nog nie hoe lammers besmet word nie, hoewel daar
al bale werk gedoen is om lig op hierdie vraagstuk te werp. Ons weet dus
nie hoe om die besmettings te voorkom nie. Vir behandeling gee die
volgende middel die beste resultate en verwyder gewoonlik al die wurms :
Meng 1 ons gepoeierde blouvitrioel, 1 ons gekonsentreerde tabak-skaapdip
(bevattende 40 persent nikotien) met drie pinte water. Gee lammers van
1 tot 3 maande 'n a ons, 3 tot 6 maande 1 ons, 6 tot 12 maande 12 ons en oor
12 maande 2 onse van hierdie mengsel. Suiplammers moet die vorige
aand van die ooie verwyder word en moet vroeg die volgende oggend die
medisyne kry en kan dan 2 uur later weer by die ooi kom. Die lintwurms
sal gedurende die volgende nag en die tweede dag uitkom. Aangesien hier-
die middel ook haarwurms doodmaak en die lammers elke drie weke van
die medisyne ingegee word, is dit nie nodig om hulle van die haarwurm-
middel in te gee nie solank hulle vir lintwurms behandel word. Vir ander
siektes wat deur lintwurms by skape veroorsaak word, sien die seksie oor
lintwurms in honde.

Ascaris in Varke.
Dis 'n groot wit wurm wat omtrent so groot soos 'n potlood is en wat

in die dunderm van varke lewe. Die wurms word soms in groot getalle
gevind en kan die derm verstop. Hulle vertraag die groei van die vark en
laat dit maer word ; hulle doen egter die meeste kwaad gedurende die tyd
wat hulle in die vark ontwikkel. Die wurms le bale eiers wat saam met die
mis van die vark uitkom. HuIle ontwikkel op die grond en is van 10 tot 40
dae gereed om 'n nuwe besmetting te veroorsaak as hulle ingesluk word.
Die eier broei uit in die ingewande van die vark en die jong wurmpie dring
deur die weefsels totdat dit by bloedvate kom. Saam met die bloed word dit
gedra deur die lewer na die longe en hier breek dit deur die are en kom in
die klein lugsakkies. Dit lewe en groei in die longe vir 'n paar dae en
kruip dan langs die luggange tot in die mond vanwaar dit weer ingesluk
word en afgaan na die ingewande, waar dit dan volledig ontwikkel. In die
longe doen die wurm heelwat skade.

Jong varkies word die meeste aangetas deur hierdie besmetting en
kan binne 'n paar weke na geboorte as gevolg daarvan doodgaan. HuIle
word lusteloos, wil nie vreet nie, kruip in donker hoekies, hoes 'n bietjie
en haal moeilik asem. Ouer varke hoes soms ; hulle kry rukkens of sal
slegs maer word.

Die eiers op die grond is baie taai, en kan vir jare lank aan lewe die bly ;
dit bemoeilik die vraagstuk dus bale. Varke kan behandel en na 'n skoon
plek gebring word maar aandag behoort veral aan die jong varkies gegee te
word om hulle groot te maak sonder dat hulle besmet word. Die volgende
metode is uitgewerk en gee uitstekende resultate. Kort voor sy kleintjies
kry, word die sog deeglik gewas en geskrop, om al die eiers van haar vet te
verwyder. Sy word dan in 'n jong-hok met 'n sementvloer gesit ; die
vloer moet egter eers goed met kookwater, seepsoda en 'n harde borsel
uitgeskrop word. Binne 10 dae na die vark kleintjies gekry het, word die
sog en kleintjies oorgebring na 'n land met beeskool of 'n ander geskikte
gewas. Na die varkies gespeen is, word die sog verwyder en die jong
varkies kan dan veilig groot word.

Vir behandeling is Chenopodium-olie die beste ; 4 kub. sent. daarvan
moet per 100 lb. lewende gewig in 2 tot 4 ons kasterolie, deur middel van
'n medisynespuit, ingegee word. Dis raadsaam om veeartsenykundige
hulp in te roep vir hierdie behandeling.
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Wurms in Perde.
Perde word aangeval deur bale soorte wurms, en die skade wat hulle

doen word gewoonlik toegeskrywe aan papies. Een van hierdie wurms is
'n ascaris wat baie lyk na die bogenoemde ascaris-wurm in varke. Die ander
wurms ontwikkel op dieselfde manier as die haarwurm in skade, en perde
word gewoonlik besmet as hulle op moerassige plekke wei. Veral jong
perde word aangetas. Die perde is maer en dun in die lieste, is lui en luste-
loos en word you moeg.

Perde, en veral jong perde, moenie toegelaat word om op nat plekke
te wei nie en behoort skoon drinkwater te kry. Die manier van behandeling
hang of van die soort wurm, en moet bale sorgvuldig uitgevoer word. Vier
onse terpentyn en 4 kub. sent. malefern in 'n pint rou-lynolie is 'n goeie
middel om in te gee na die perd vir 18 tot 24 uur uitgehonger is ; meer
sukses sal egter verkry word as die perd eers behoorlik ondersoek word
om uit te vind aan watter soort wurms dit ly en as daar dan 'n middel voor
aangemaak word deur 'n veearts.

Masels in Varke en Beeste.
Daar is twee soorte groot lintwurms wat in mense lewe ; hulle word

dikwels by naturelle in Suid-Afrika gevind. Die eiers van hierdie lint-
wurms besmet varke en beeste en ontwikkel dan tot die sogenaamde masels-
een soort in varke en die ander soort in beeste. Hierdie masels is klein
blasies wat omtrent so groot as 'n ertjie is en die kop van 'n lintwurm bevat.
Mense wat maselagtige vark- of beesvleis eet, wat nie goed gaar is nie, word
besmet met lintwurms. Die masels sit in die spiere en kom die meeste voor
in die spiere wat die meeste gebruik word, coos die tong, die spiere van die
kakebene, die skouers, die boude, die hart en die mantelvlies. Aangetaste
diere toon selde enige siektetekens : besmetting word slegs gesien as die
dier geslag word. Sulke besmette karkasse is ongeskik vir menslike gebruik
en moet vernietig word. Omtrent 10 persent van ons varke en 1 persent
van ons beeste is besmet. Behalwe dat dit 'n gevaar is vir mense, beteken
dit ook 'n aansienlike verlies vir die boer. Diere wat besmet is met masels
kan nie genees word nie en alhoewel die masels na 'n tyd doodgaan kan mens
nooit daarop staat maak nie.

Lintwurms is bale skadelik vir die mens. 'n Baie gevaarlike faktor is
dat 'n persoon wat lintwurms het homself baie maklik kan besmet met die
eiers daarvan en dan " masels " kan kry wat gewoonlik in die oe of harsings
gevestig word, met noodlottige gevolge.

Om hierdie parasiete uit te roei, moet die volgende maatreels toegepas
word :-

(1) Maak kleinhuisies vir kaffers en sorg dat hulle daar gebruik van
maak en nie na die veld toe gaan nie. Vertel hulle die lewens-
loop van lintwurms en hoe gevaarlik dit is.

(2) Laat al die lede van die familie en die bediendes op die plaas
gereeld vir lintwurms ondersoek, en laat hulle behandel indien
nodig.

(3) Verhoed dat diere, en veral varke, orals los rondloop en hou
hulle veral weg van kafferstrooihuise of ander plekke waar hulle
menslike ontlasting kan optel.

(4) Eet slegs bees- en varkvleis wat goed gaar is, en goed bewerkte
ham, en soek na masels as daar varke en beeste op u plaas geslag
word, deur in bogenoemde spiere te sny.
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Lintwurms in Honde.
Alle lintwurms het twee diere nodig om hul lewenskringloop te voltooi.

In die een dier, die hoofvoedster genoem, lewe die volgroeide wurm en le
eiers, wat saam met die mis van die dier die liggaam verlaat. As hierdie
eiers deur 'n geskikte ander dier, die tussenvoedster, ingesluk word, ont-
wikkel hulle tot blaaswurms ; hierdie blaaswurms is blasies wat gevul is
met 'n kleurlose vloeistof, een of meer lintwurmkoppe bevat en in ver-
skillende dele van die liggaam gevind word. As die hoofvoedster die tussen-
voedster eet, of 'n deel daarvan wat met blaaswurms besmet is, dan ont-
wikkel die lintwurmkoppe tot lintwurms.

Die hond herberg 'n aantal lintwurms wat 'n gevaar vorm vir die mens
en sy huisdiere as gevolg van die ontwikkeling van blaaswurms in hulle.

Taenia echinococcus is 'n klein honde-lintwurm waarvan die blaaswurm-
stadium die welbekende echinococcus-blaaswurm is. Hierdie blasies ont-
wikkel in die mens en in bale soorte diere en kan bale groot word in ver-
skillende organe van die liggaam en ernstige moeilikheid veroorsaak. Die
parasiet kom baie voor in Suid-Afrika.

Taenia muiticeps is 'n taamlike groot honde-lintwurm. Die blaas-
wurms daarvan ontwikkel in die harsings van skape, beeste en ander diere,
word baie groot, belemmer die werking van die harsings, en veroorsaak
„ draai- " of „ dronksiekte." Aangetaste diere hou hulle koppe in 'n
abnormale houding, draai in die rondte of het 'n snaakse wyse van loop.

Taenia hydatigena is 'n groot honde-lintwurm waarvan die blaaswurms
groot blase is wat dikwels tussen die ingewande van geslagte skape gesien
word. Hierdie parasiete doen gewoonlik baie min skade aan die skape,
maar indien skape swaar besmet raak kan die lewer baie beskadig word
omdat die jong wurmpies daardeur boor om in die liggaamsholte te kom.

Dipylidium is 'n ander honde-lintwurm wat verbasend veel voorkom
in Suid-Afrika. Die tussenvoedsters daarvan is die vlooie en luise van die
hond. Kinders wat met honde speel kan per ongeluk sulke vlooie en luise
insluk en word dan besmet met dieselfde lintwurm as die hond.

In die eerste drie gevalle kan 'n behandeling vir die blaaswurms nouliks
aanbeveel word omdat slegs 'n operasie van enige nut kan wees. Hierdie
besmettings behoort voorkom te word en dit kan maklik gedoen word
deur gereeld alle honde te behandel vir lintwurms en alle rondloop-honde
van die plaas weg te hou. 'n Baie uitstekende middel vir lintwurms in
honde is Arecoline-hidrobromied wat verkry kan word in tablette van 'n
1-grein elk. Die hond moet behandel word vier uur nadat by kos gekry
het. Hy kry dan tot-1--grein van die middel al na die grootte van die
hond ; die middel word in 'n bietjie water opgelos. As die hond dit op-
bring, word die behandeling na 'n paar dae herhaal. Die wurms word
gewoonlik binne 'n uur uitgebring en moet dan bymekaar gemaak en ver-
brand word. Herhaal hierdie behandeling elke drie maande.

Wurms in Hoenders.
'n Groot aantal soorte wurms kom in hoenders voor. Die wurms

belemmer hul groei, bring hulle in 'n slegte kondisie, veroorsaak bloed-
armoede, hulle le min, gaan dood en dikwels word hulle baie vatbaarder
vir ander siektes. Die jong hoender word die meeste aangetas en moenie
saam met die over hoenders loop nie.
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Lintwurms kom dikwels voor. Sommige van hulle is klein en moeilik
om te sien in die ingewande ; ander weer word tot 'n paar duim lank.
Hulle is wit, plat wurms en het litte ; hulle sit aan die binnekant van die
derms. Die verskillende soorte lintwurms word deur verskillende soorte
insekte oorgedra, waarvan vliee, slakke, ertwurms en kewers die ver-
naamste is. Moet dus nie vliee aan hoenders voer nie en sorg dat hulle
nie die ander wurm-oordraers vreet nie.

Die beste middel vir lintwurms in hoenders is kamala wat in hoeveel-
hede van 1 gram per hoender ingegee meet word in 'n broodpil na die
hoenders van die middag tot die volgende oggend uitgehonger was. Hou
dan die hoenders in 'n klein kampie tot die aand sodat die wurms wat uit-
gekom het versamel en vernietig kan word. Hoenders kan 'n groot dosis
kamala verdra en dus bestaan daar nie veel gevaar om die hoenders 'n te
groot dosis te gee nie.

Ronde wurms kom baie voor in die dunderms, veral 'n groot soort wat
2 tot 3 duim lank is, en 'n kleiner soort in die blindederms. Die eiers van
hierdie wurms, wat saam met die mis uit die hoender kom, veroorsaak 'n
besmetting as hulle deur ander hoenders ingesluk word, en hulle kan ook
vir 'n tyd op die grond aan lewe bly. 'n Ander soort ronde wurm, wat
bale voorkom in sekere streke, word oorgedra deur termiete (rysmiere).

Vir bestryding van hierdie wurms, wat die meeste skade doen aan jong
kuikentjies, meet die kuikens weggehou word van die ouer hoenders, en
daar meet so nou en dan kalk op die vloer van die kampie gestrooi word,
waarna dit omgespit meet word. So'n behandeling is veral raadsaam in
die geval van klein kampies. Termiete (mierhope) om aan die kuikens te
veer, meet kom van dele van die plaas, waar nooit hoenders kom nie, en
al die termiete op plekke, waar die hoenders loop, meet uitgeroei word.

Vir behandeling teen rondewurms meet pluimvee, net sons in geval
van die behandeling teen lintwurms, eers uitgehonger word en dan Cheno-
podium-olie in 'n brood-pil ingegee word. Twee druppels van die olie word
vir elke lb. lewende gewig van die hoender gegee. Daarna kry hulle drink-
water, waarby een ons Engelse sout per gallon gevoeg is. 'n Ander middel,
wat ook doeltreffend is teen lintwurms, is tetrakloorkoolstof gemeng met
paraffienolie (liquid paraffin) in die verhouding van 1 tot 1+. Die dosis
is vir kuikens 1 k.s. tetrakloorkoolstof en groot hoenders 2 k.s., en dit kan
ingegee word deur 'n klein tregter of 'n 5 k.s. spuit waaraan 'n dun gom-
lastiek-pypie gesit word wat in die hoender se slukderm ingesteek word.
As mens 'n spuit gebruik, word die kopstuk van 'n wye spuitnaald afgesny en
die gomlastiekpypie daaraan vasgemaak. Na behandeling meet die hoenders
vir 48 uur in hul kampies gehou word en dan na 'n skoon plek kom ; dan
word al die mis en wurms wat uitgekom het versamel en vernietig, die
kampie met kalk bestrooi en omgespit.

Waar groot aantalle hoenders aangehou word, word dit dikwels verkies
om die hoenders in groot getalle as liewer een-een te behandel. Dit kan
gedoen word, maar dit sal gevind word dat die tyd en moeite wat bestee
word aan die behandeling van elke hoender afsonderlik, beloon sal word
deur beter resultate, en dat afsonderlike behandeling vinnig genoeg kan
geskied as dit behoorlik georganiseer is.
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VI .—Orgaansiektes.
Steuring in die Spysvertering van Herkouers.

OORVREET, veral as daar na uithongering bale lekker voer beskikbaar is,
kan 'n oorsaak van spysverteringsmoeilikhede wees, en sommige

diere is van nature bale meer gulsig as ander. Dis gevaarlik om voer met

Oorsaak. 'n lae voedingswaarde te voer, omdat die diere te veel daar-
van moet vreet om genoeg voedsel te kry. Selfs droe voer is

gevaarlik, veral as dit geredelik beskikbaar is en as daar nie genoeg water
is nie, wat nogal bale voorkom gedurende droogtes ; ook sleg saamgestelde
rantsoene, soos b.v. groot hoeveelhede mieliemeel, ens., sonder genoeg
ruvoer, behalwe nog ongereelde voeding en skielike veranderings van
voedsel. Dit alles maak die vernaamste faktore uit wat verantwoordelik
is vir wat genoem kan word 'n verstopping van die grootpens.

Sommige van hierdie oorsake kan ook die grootpens laat opblaas met
gas. Dis algemeen bekend as akute timpanie of opblaas. Verder kan ook
genoem word : maklik gistende voedsels, soos jong sorghums, sekere peul-
plante soos lusern, ertjies, ens., blare van verskeie plante, b.v. kool, beet,
aartappels en geil-groeiende jong gras. Oor die algemeen is hierdie voer-
soorte gevaarliker as dit gevreet word solank dit nat is deur dou of ran.
Selfs weerstoestande kan 'n belangrike rol speel, soos b.v. skielike ver-
anderings na warm weer wanneer die plante geil groei. Buitengewoon
groot hoeveelhede melk kan ook hierdie siekte veroorsaak. Blykbaar is
sommige diere meer vatbaar daarvoor as ander. Harde oefening of werk kort
na voeding is ook gevaarlik. Verstopping van die slukderm, deur wat ook
al, by., 'n te groot koutjie, groot stukke rape of aartappels, geswelle in die
slukderm, ens. Onder normale omstandighede word daar gedurende die
spysvertering taamlik bale gas in die grootpens gevorm. Van hierdie gas
raak die dier ontslae deur winde op te breek, maar as die slukderm verstop
is, kan dit nie plaasvind nie, die gas versamel in die grootpens en die dier
blaas op. 'n Aantal siektes kan die dier meer vatbaar maak vir opblaas.

In party gevalle is die opblaas van 'n kroniese aard, d.w.s. wanneer die
dier gereeld, met tussenpose of aanhoudend opblaas ; 'n groot verskeiden-
heid van siektes in die voormage, klein- of melkpens, derms en slukderm
kan hiervoor verantwoordelik wees, b.v. haarbolle, voorwerpe soos bene,
ens., swere, tering, aktinomikose, parasitiese blase, groot hoeveelhede
sand, verkeerde voeding, ens.

Baie van hierdie oorsake kan ook 'n aanhoudende verswakking van die
wande van die voormage veroorsaak ; as gevolg hiervan word die voedsel
nie vermeng en rondbeweeg soos dit behoort nie en die herkouing word
daardeur belemmer. Onder andere, kan die volgende genoem word as
belangrike bydraende faktore ; te veel inspanning, kalwe, verlange van die
koei na haar kalf, siekte van die bek en tandpyn, koue, te veel opgewonden-
heid, toestande wat die deeglike kou van die voedsel belemmer, ens.

Troumatiese slegte spysvertering is 'n toestand wat bale voorkom by
herkouende diere, veral beeste. Dit word veroorsaak deur die opsetlike
of toevallige insluk van vreemde voorwerpe. As die voer in die bek van
die dier koni, word dit voorlopig net 'n paar maal gekou en dan ingesluk en
kom in die voorste maagruimte van die dier se samegestelde vier pence.
Hiervandaan word later, wanneer die dier meer tyd het, so nou en dan 'n
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koutjie voer teruggestuur na die bek waar die dier dit op sy gemak deeglik
kou. Dit is wat bedoel word met herkou. Die onvolledige kou van die
voedsel voor dit vir die eerstemaal ingesluk word, is waarskynlik groten-
deels verantwoordelik vir die maklikheid waarmee beeste toevallig vreemde
voorwerpe, soos baaldraad, spykers, haarnaalde, naalde, bene, ens., insluk.

Vreemde Voorwerpe in die Ingewande.

Die opsetlike insluk van vreemde voorwerpe, kom veral voor as daar
'n tekort aan fosfor in die grond is. Hierdie mineraal-tekort bestaan ook
in die plantegroei op die veld, en die diere in sulke streke ontwikkel 'n
ongewone beenhonger wat bekend is as „ pika " ; as gevolg hiervan sal
hulle allerlei dinge soos vrot bene en vleis insluk, wat in groot rol speel in
die veroorsaking van lamsiekte.

Haarbolle kan ook beskou word as vreemde voorwerpe ; diere wat
besmet is met luise sal hul self of mekaar lek, die hare word dan ingesluk
en vorm massas waarvan party baie glad kan word as gevolg van die bewegings
van die voormage.

Die vreet van wol gee partymaal baie moeilikheid by skape en kan
haarbolle veroorsaak. Sekere plante, veral die wat onverteerbare vesels
het, kan dikwels ook in ronde massas gevorm word en vir 'n lang tyd in die
grootpens bly.

Stomp dinge kan die beweging van die voedsel tussen die verskillende
dele van die voormage hinder, of deur hul gewig die vrye bewegings van die
voormage belemmer en steuringe in die spysvertering veroorsaak. Skerp
dinge is nog gevaarliker, daar dit deur die wande van die voormage kan
dring en feitlik enige orgaan in die maagholte kan beseer. Gewoonlik dring
dit egter deur die middelrif en bereik die hart en longe, gewoonlik met
dodelike gevolge. In die meeste gevalle is dit nie die fisiese besering wat so
skadelik is nie, maar eerder die besmetting deur die bakteriee van die wonde,
wat deur vreemde liggame gemaak is. Gewoonlik ontwikkel daar dan 'n
inflammasie, met dodelike gevolge.

Die kentekens is bale verskillend en hang baie of van die oorsaak. In
die algemeen kan mens se dat die dier siek lyk, nie goed vreet en herkou

Kentekens. 
nie en die hare staan orent ; later sak die oe diep in die kop,
die dier kreun en kners op sy tande, die buik is vergroot (nie

in alle gevalle nie) as gevolg van die uitsetting van die grootpens met gas of
as gevolg van verstopping. Daar kan slym by die bek wees, versnelde asem-
haling, moeilikheid met sluk en in party gevalle 'n verhoogde temperatuur,
veral gedurende die laaste stadiums, wanneer dit 'n aanduiding kan wees
van ernstige komplikasies.

In die sogenaamde troumatiese slegte spysvertering is daar eers tekens
van spysverteringsmoeilikhede ; dit is die tyd wanneer die vreemde voor-
werp deur die grootpens dring. Daarna sal die tekens uitsluitlik afhang
van die organe wat beseer word deur die vreemde voorwerp of die bakteriee
wat aanwesig is. As dit vorentoe dring deur die middelrif na die longe en
hart, sal daar gewoonlik, lank na die eerste spysverteringsmoeilikhede,
tekens van veranderings in hierdie organe wees. Dit vereis 'n bale nou-
keurige oorsig oor die volledige geskiedenis van die dier en 'n verstandige
interpretasie van die verskillende uiterlike tekens om hierdie moeilikhede
to herken. Dit kan slegs gedoen word deur iemand met 'n veeartseny-
kundige opleiding en wat bale ondervinding het.
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Behandeling is heeltemal afhanklik van die oorsaak. Gevolglik kan 'n
mens die gewoonte van baie boere nie te sterk veroordeel nie om die een

Behandeling. 
boermiddel na die ander te probeer totdat die dier doodgaan
of gesond word, dikwels tenspyte van sulke behandeling.

Daar is party boermiddels wat ongetwyfeld goed is as dit die kans kry om
deur te werk, maar dikwels word 'n ander middel, wat deur 'n buurman
aanbeveel is, direk ook probeer en dit kan dan net die teenoorgestelde
uitwerking he as die vorige middel. Dis nie die enigste gevaar nie. In
sekere gevalle is dit heeltemal verkeerd om medisyne deur die mond in
te gee, sonder om eers die dier te ontlas van die gas, ens., in die maag, as
gevolg van die groot gevaar dat die medisyne in die lugpyp kan kom en long-
ontsteking veroorsaak. Verbasend baie diere word jaarliks in Suid-Afrika
doodgemaak deur die ingee van vloeibare medisyne wat in die longe te
lande kom en dan longontsteking veroorsaak.

Op 'n warm dag moet•die dier in die koelte onder borne of in 'n ruim,
lugtige stal gebring word. In die algemeen behoort dit vir 'n dag of twee
gladnie voer te kry nie, tensy dit 'n eensydige voedsel gekry het, soos by.,
te veel mieliemeel ; in sulke gevalle moet dit ruvoer kry wat die organe sal
stimuleer om normaal te werk en dikwels die dier sal help om ontslae te
raak van die gas deur die opbring van winde. Die dier moet ruimskoots
skoon water kry en 'n mens kan selfs probeer om horn dors te maak deur
'n bietjie sout in die water te gooi, sodat by baie water sal drink, wat sal
help om groot klonte kos sag en los te maak. As voer gegee word, moet
dit bestaan uit semelmengsels en groenvoer. Indien die dier opgeblaas is,
moet dit nie lusern kry nie, maar liewer semels en goeie hooi, b.v. tef. So
you moontlik moet die veearts geraadpleeg word sodat die regte behandeling
toegepas kan word voor daar ernstige komplikasies voorkom en voordat die
tekens van die onderliggende kwaal verberg is deur die gebruik van middels
wat dikwels ongewens en skadelik is. As 'n veearts nie beskikbaar is nie,
moet die dier 'n purgasie kry, b.v. 1 pond Engelse-sout en 1 pond gewone
sout met 'n bietjie stroop in 'n kwart warmwater. In sommige gevalle is
dit gevaarlik om vloeibare medisyne in te gee, omdat dit longontsteking
kan veroorsaak. As waardevolle diere baie dooierig is, kan mens hulle
brandewyn of whiskey saam met melk ingee.

In geval van opblaas moet mens eers probeer om al die gas deur middel
van 'n maagbuis uit te kry. Om dit met sukses te doen, is dit nodig dat die
persoon 'n noukeurige kennis het van die samestelling van die bek en die
boonste asemhalingskanale, ens., omdat daar gevaar bestaan dat die gom-
melastiekpyp in die lugpyp en longe gesteek kan word. Dan kan 1 tot 2
onse terpentyn in 'n bottel roulynolie ingegee word om die vorming van
meer gas te voorkom. In ernstige gevalle, waar die maagbuis geen verligting
gee nie en die dier moeilik asemhaal en miskien kan verstik, moet daar
'n gaatjie in die grootpens, regoor die linker lies, gesteek word en alle
medisyne daardeur in die grootpens gegooi word en nie by die mond ingegee
word nie. As baie diere opblaassiekte kry binne 'n kort tyd en dit onmoont-
lik is om elke dier afsonderlik te behandel, kry hulle dikwels verligting as
hulle deur water gejaag word.

Koliek.
Oor die algemeen word hierdie term gebruik vir sekere duidelike

tekens wat die gevolg is van pyn in die buik. Dit word soms egte koliek
genoem om dit te onderskei van koliekagtige tekens wat veroorsaak word
deur aandoenings van die galpype, die blaas en urienepype of ureters, bors-
vlies (pleura), dermvlies (peritoneum), milt, niere, geslagsorgane, ens.,
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wat dan bekend is as valse koliek. Op dieselfde manier kan die term simpto-
matiese koliek gebruik word vir sulke tekens as dit voorkom gedurende
die verloop van sekere besmetlike siektes, coos miltsiekte, ens.

Koliekagtige tekens kom baie meer voor in perde as in ander diere
wat daaraan toegeskryf kan word dat (1) die perd bale gevoelig is vir pyn ;
(2) die maag klein is, en aan ander anatomiese faktore, wat bevorderlik is
vir verplasings van die ingewande, en dit vir die dier moeilik of byna
onmoontlik maak om te braak ; (3) die perd bale eet ; (4) werksperde wat
vir lang periodes hongerly, dikwels verkeerd gevoer kan word of te you
ingespan word na hulle voer gekry het, ens. ; (5) wurms in party van die
bloedare van die ingewande voorkom.

Die oorsaak kan wees siektes van die maag en ingewande, by., oorlaai
met kos, opblaas, inflammasie, obstruksie, parasiete, breuk, draai in die

oorsaak. 
derm, ens., veelvuldige siekte-toestande van ander organe,
b.v. van die lewer, galpype, van die niere en die orige gedeelte

van die urienestelsel ; sekere siektes van die geslagsorgane, ens.

Boere beskou gewoonlik papies, veral in die maag, as die ernstige oor-
saak van koliek. In werklikheid is hierdie parasiete betreklik onbelangrike
faktore en die veronderstelde skade wat hulle aan die maag (slymvlies)
doen, is slegs 'n normale en eienaardige verskil van die slymvlies in ver-
skillende dele van hierdie orgaan.

Die siek dier kyk dikwels om en skop na sy bulk ; hy is rusteloos en
kreun. Hy kan staan of le en doen dit met langer of korter tussenpose.

Kentekens. 
Hy kan Of versigtig gaan le Of somar op die grond plat val en
homself beseer. Hy kan baie omrol of gladnie. Hy kan

onnatuurlike houdings inneem, b.v. op die hakke sit, die voorbene uit-
strek, rus op sy boeg, ens. Die tye van rusteloosheid kan afgewissel word
met tussenpose wanneer die dier bale stil is en lyk of hy baie beter is en
selfs begin vreet, maar dikwels kry die dier dan skielik weer hewige pyne
met baie verergerde tekens.

Verder kan daar ook 'n verandering in temperatuur, asemhaling en
polsslag wees, en dit alles kan dien as 'n goeie leidraad na die oorsaak en
waarskynlike genesing van die siekte. Die pens kan miskien vergroot wees
as gevolg van gas of voedsel ; ook kan die dier verstop wees of braak.

Dit hang uitsluitend of van die oorsaak, en dis nodig om die dier baie
sorgvuldig en metodies te ondersoek om te bepaal watter behandeling

Behandeling. 
nodig is ; ook sal dit miskien nodig wees om die derms te
ondersoek deur die hand in die endelderm te steek. Geen

vaste behandeling kan voorgeskryf word nie ; middels wat baie sal help in
party gevalle, kan in ander gevalle die dood veroorsaak.

Dis raadsaam om die dier in 'n groot, ruim hok met baie beddegoed te
sit om te voorkom dat hy homself sal beseer as hy 'n hewige aanval van
koliek kry. Hy moet gladnie voer kry nie of net 'n beperkte hoeveelheid,
en as hy beter word kan hierdie hoeveelheid langsamerhand vermeerder
word totdat die normale hoeveelheid weer gegee word. As die dier bale
rusteloos is en pyn het, sal dit miskien nodig wees om verdowingsmiddels
te gebruik ; hierdie middels moet egter sorgvuldig gekies word omdat
party van hulle 'n tydelike verbetering deur die opheffing van pyn kan
bewerkstellig, maar in werklikheid die toestand vererger deur 'n ver-
stopping te veroorsaak wat dodelike gevolge kan he. Oor die algemeen
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moet die dier 'n purgasie kry, maar in sekere gevalle kan dit ook nadelig
wees. Ook kan 'n spuit (enema) dikwels met goeie gevolge gebruik word.
Weens die bale oorsake wat koliek kan he, word sulke verskynsels dikwels
met eenvoudige middels suksesvol behandel, maar aan die ander kant, kan
dit ook weerstand bled aan die behendigste behandeling van ervare vee-
artse. Waar moontlik, moet in gevalle van koliek die hulp van 'n veearts
so gou moontlik ingeroep word sodat die regte behandeling voorgeskryf
kan word voor daar verdere komplikasies is.

Moog- en Dermontsteking.

Inflammasie van die slymvliese van die maag en derms kan dikwels apart
voorkom, maar gewoonlik is daar 'n verband tussen die twee toestande.

Dikwels is die oorsaak 'n gevolg van algemene en besmetlike siektes
maar meer waarskynlik 'n gevolg van verkeerde voeding. Te warm of te

oorsaak. 
koue voer, b.v. bevrore wortels ; groot hoeveelhede slegte
voer, soos skimmelrige hooi, vrot strooi, vrot aartappels,

slegte melk, staande water. Verkeerde voeding, b.v. skielike verandering
van voer, ongereelde voeding, enigiets wat die normale kou-proses sal
belemmer, prikkelende medisyne, veral as dit nie behoorlik verdun of met
versagtende middels gemeng is nie, dierlike parasiete en verskeie soorte
bakteriee. In jong diere, veral die wat met die hand gevoer word, bevorder
'n gemis aan biesmelk, kort na geboorte, die bakteriese besmetting van die
ingewandskanaal. Vuil melkgereedskap, of kalwers wat drink aan koeie
wat inflammasie in die uier het, prikkelende gifstowwe, soos by. arseen en
tairyke plantgifte.

Die tekens verskil bale. Die diere is meesal rusteloos, die hare kroes,
hulle braak, is verstop, of lakseer en die asem ruik sleg. Dikwels is die sig-

Kentekens.
bare slymvliese geel verkleur ; daar kan miskien 'n ver-
hoging van temperatuur wees. Gewoonlik is daar 'n sub-akute

of dowwe maagpyn (koliek). Diere word baie gou maer. Oor die algemeen
het 'n inflammasie van die maag by honde dodelike gevolge ; 'n sterk
inflammasie van die ingewande by beeste (enteritis) is baie gevaarlik.

Behandeling is weer afhanklik van die besondere stadium van die siekte.
Die behandeling vir hardlywigheid kan natuurlik nie dieselfde wees nie as

Behandeling. 
die vir maagwerking.

Vir 'n dag of twee moet die dier geen voer kry nie ; later
kan 'n bietjie maklik-verteerbare voersoorte gegee word en daarna kry
die dier al meer voer totdat die normale hoeveelheid weer bereik is. In
party gevalle help dit baie om die maag uit te was ; in die geval van honde
en varke is dit soms nodig om 'n braakmiddel in te gee. Water moet ook
enigsins beperk word, veral in gevalle van maagwerking, maar die dors kan
geles word deur 'n bietjie louwater. Die toestand van die maag kan dit
miskien gevaarlik maak om voedsel deur die mond in te gee en dan moet
een of ander van die kunsmatige metodes toegepas word om maklik-verteer-
bare of gedeeltelik verteerde voedsels onder die vel of in die are of by die
endelderm in te spuit. Eenvoudige purgasies kan ingegee word ; rou-
lynolie vir beeste en perde ; kasterolie vir alle diere, maar veral vir kalwers,
vullens en honde. Na die maag behoorlik gewerk het, moet 'n bietjie
kalkwater alleen of saam met melk ingegee word. Ooryloedige en aan-
houdende maagwerking moet voorkom word, maar mens moet versigtig
wees met die gebruik van middels soos chlorodien, ens. Indien dit sorg-
vuldig en in besondere gevalle gebruik word, gee sulke middels uitstekende
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resultate, maar as dit somar vir alle soorte maagwerking gebruik word, kan
dit verstopping veroorsaak, met dodelike gevolge.

Verkoue en sy Gevolge.
'n Akute kataar in die neus word meesal veroorsaak deur 'n verkoue.

Dit kom bale voor in die najaar, veral met skielike weerveranderings. As
gevolg van die koue, word die weerstandsvermoe van die liggaam baie ver-
swak, en kieme wat beskou kan word min of meer as 'n normale voorkoms
in die boonste luggange en wat gewoonlik skadeloos is, kry dan 'n vatplek,
vermenigvuldig vinnig en veroorsaak siektes. Kataar kan ook baie ander
oorsake he, b.v. die inademing van prikkelende stowwe soos ammoniak ;
die mees gewone oorsaak hiervan is vuil stalle met staande en ontbindende
uriene ; rook van vure is dikwels ook 'n belangrike oorsaak. Kataar van
die neus kom dikwels voor gedurende die verloop van siektes, soos long-
ontsteking, influensa, Ooskuskoors, nuwesiekte, ens.

Kroniese katar in die neus kan volg op enigeen van die akute vorms.
Dit kan ook veroorsaak word deur dierlike parasiete (larwes van die skaap-
neusvlieg in skape, en longwurm-siekte in beeste), vreemde voorwerpe,
geswelle en, onder andere, kom dit ook voor gedurende die verloop van
sulke ernstige en gevaarlike siektes soos tuberkulose en droes.

Die slymvlies van die neus is geswel, rooi en droog ; daar is 'n uit-
loopsel uit die neus wat in die begin dun, waterig en deurskynend is, maar

Kentekens. 
later dik en roomkleurig word. 'n Aantal komplikasies,
waarvan sommige baie gevaarlik is, kan ontwikkel, b.v. seer

oe, inflammasie van die keel, brongitis, longontsteking, ens. In die kroniese
vorm loop dikwels net die een neusgat. Die uitloopsel ruik partymaal sleg
en kan vir 'n tyd ophou en dan weer begin. In party gevalle is daar meer
uitloopsel wanneer die kop na ondertoe gehou word. Die kliere onder die
kakebeen is partymaal geswel ; swere kan daarin ontwikkel of hulle kan
hard word.

Dit hang af van die oorsake, en verskil dus bale in verskillende gevalle.
Verwyder die droe korse met warm water. Hou die diere warm en uit die

Behandeling.
trek. Dis gevaarlik as sulke diere aan koue reen bloot-
gestel word. Dit sal miskien nodig wees om die neus uit te

spoel of die dier sekere antiseptiese stowwe te laat opsnuif, maar dit hang
af van verskillende faktore. Behalwe medisyne wat sorgvuldig of slegs in
besondere gevalle toegedien moet word, is die belangrikste punt om seker
te maak dat die dier genoeg vars lug het. Op 'n stil, warm, sonnige dag is
'n kampie die beste plek vir die dier. Hy moet egter afgesonder word,
want die siekte kan miskien aansteeklik wees. As die katar kronies is,
moet 'n veearts ingeroep word sodat die gevaar van droes vermy kan word.

In gevalle van longontsteking, kan daar ligte of swaar siektetekens wees,
maar dit hang af van die soort longontsteking en van die mate waarin die
longe betrokke is. In ernstige gevalle is die dier baie dooierig. Daar is
'n verhoogde temperatuur en die neus loop ; die dier hoes en harde dele
kan by behoorlike ondersoek van die borskas gevind word. Die polsslag
is vinniger en kan ook in ander opsigte baie verander wees. Die manier
waarop die poll klop, is 'n baie goeie aanduiding van die verloop en die
waarskynlike genesing van die siekte.

Die dier moet goed opgepas word en genoeg vars lug kry. 'n Poging
moet aangewend word om temperatuursafwisseling in die stal te voor-
kom, maar dit moenie gedoen word ten koste van die nodige ventilasie nie.
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Die bors kan toegemaak word met komberse en ook kan sagwerkende prik-
kelende stowwe, soos 'n mostertpleister of „ thermofuge " inflammasie-
pleister op die bors gesit word. Medisyne in vloeibare vorm moenie ingegee
word nie, want dit kan in die longe te lande kom en die inflammasie vererger.
In baie gevalle van longontsteking gaan die diere dood aan hartverlamming
wat omtrent op dieselfde tyd kan voorkom as die krisis van die siekte.
Indien geskikte versterkmiddels gegee word, veral deur inspuitings in die
are, kan die verloop van die siekte gunstig beinvloed word.

Diarree by Kalwers.

Hierdie toestand is 'n akute ontsteking van die maag en ingewande
wat by jong beeste en veral by suipkalwers baie gevoelig is. Die maag en
ingewande word aangetas selfs by die geringste foute wat hul voeding betref.
Die toestand word meesal gesien by kalwers wat veral aan sulke foute bloot-
gestel is.

Daar jong kalwers gewoonlik net melk kry, moet die vernaamste oor-
saak van die toestand gesoek word by die samestelling van die melk. Sulke
skynbaar onskadelike faktore, soos die oorvoer van die koei met groen-
voer, onvoldoende voeding met voer wat waterig en nie voedsaam is nie,
giftige plante in die voer, en die ingee van purgeermiddels, kan miskien
hierdie toestand veroorsaak.

Siektes van die koei wat verandering in die melk veroorsaak, is ook
belangrik. Die gevaarlikste is siektes wat ontsteking van die nier veroor-
saak en ook die wat akuut en aansteeklik is. 'n Oormate van inspanning
het min of meer dieselfde gevolg.

Gebrek aan sindelikheid, en die gebruik van stowwe wat die plek neem
van melk is baie belangrik waar kalwers uit 'n emmer of kunsmatig gevoed
word. Oorvoeding van andersins goeie melk, veroorsaak dikwels ver-
steurings in die verteringsproses. Sulke oorvoeding sal waarskynlik meer
dikwels voorkom wanneer jong kalwers net twee keer per dag gevoer word.
'n Skielike verandering van voedsel gedurende speentyd is onwenslik.

Dit is baie keer moeilik, soms selfs onmoontlik, om te onderskei tussen
diarree by jong kalwers wat veroorsaak word deur foute in die voeding,
en diarree wat suiwer aansteeklik is. In die meeste gevalle egter is die hoof-
oorsaak verkeerde voeding en voer.

Die siektetekens wat waargeneem word, kom min of meer in die vol-
gende orde voor : gebrek aan eetlus, neerslagtigheid, lusteloosheid, min

Kentekens, 
belang in die voedsel, diarree wat baie vinnig toeneem en wat
dun of vloeibaar is, grys van kleur met 'n suur, onaangename

reuk, die vel word grof en vuil, die pens is opgetrek of opgeblaas. Die dier
gaan vinnig agteruit en vrek uiteindelik.

Behandeling moet gebaseer word op die verwydering van die oorsaak,
naamlik, die stowwe wat prikkeling in die maag en ingewande veroorsaak.

Behandeling. 
As die kalf sterk is, moet dit vir 24 uur uitgehonger word en
daarna moet dit klein hoeveelhede goeie voedsel kry en vir

'n paar dae nie voile rantsoen kry nie. Gee die kalf 'n goeie dosis kaster-
olie in om die stowwe, wat prikkeling veroorsaak, te verwyder. Meesal is
verdere behandeling nie nodig nie. As bevredigende vooruitgang nie
gemaak word nie, kan herhaalde dosisse kalkwater by die melk gevoeg word,
d.w.s. omtrent 1 koppievol per voeding. Verder moet die kalf in 'n skoon,
droe, lugtige stal gehou word en die voedsel moet skoon wees.
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VII. Heelkunde en Verloskunde.
Algemene Behandeling van Wonde.

D IE vernaamste reel in die behandeling van enige wond is om die be-
skadigde weefsels in so'n skoon toestand as moontlik te hou sodat die

natuurlike, helende krag van die liggaam sy werk ongestoord kan voortsit.
So you moontlik na 'n besering moet die wond skoongemaak en ontsmet
word, deur dit versigtig met 'n flou oplossing van 'n betroubare ont-
smettingsmiddel te was om enige vuil of hare, ens., te verwyder. Dis
tegelyk wenslik om die hare om die wond weg te knip. Verf daarna die wond
met jood-tinktuur om besmetting te voorkom. As dit nodig geag word
kan die wande van 'n skoon wond saamgebring word met 'n paar steke sy
of dubbeldraad sterk garing, maar aan die onderste punt moet 'n opening
gelaat word om die vog kans te gee om uit te vloei, en ook om latere uitwas
te vergemaklik. Diep wonde moenie toegewerk word nie, sodat dooie
weefsels en etter maklik verwyder kan word en die heling van onderaf kan
begin. Waar moontlik, moet 'n ligte, beskermende verband aangebring
word om die indring van vliee, of stof, ens., te verhinder ; maar waar dit
nie moontlik is nie, moet 'n salf soos sinksalf aangesmeer word. Herhaal
die behandeling daagliks en as die heling goed gevorder is, kan die groei
van 'n roof aangehelp word deur 'n poeier soos 'n mengsel van gelyke hoe-
veelhede boorsuur, sinkoksied en verpoeierde kalk toe te dien. As daar
vleis-uitgroeisels is, kan dit verwyder word deur vir 'n paar dae 'n poeier
toe te dien, wat bestaan uit 1 deel fyngemaalde blou-vitrioel met 8 dele ge-
maalde houtskool ; gaan daarna weer aan soos gewoonlik.

As 'n wond so geweldig bloei dat dit die lewe van die dier bedreig,
moet probeer word om dit te stop. Die metode wat aangewend word sal

afhang van die aard en omgewing van die wond, maar die
Stop van	 eerste nodige stap is om die dier in 'n rustige plek te bring
Bloeding.

waar dit nie verstoor sal word nie. Bloeding van 'n wond
aan 'n lit kan gestop word deur 'n stywe verband van gomlastiekpyp of dun
tou om die lit bokant die wond te draai. So'n verband mag nie vir meer as
30 minute aan gelaat word nie, anders sal daar 'n bloedklont, wat die
bloeding verhinder, gevorm word. As 'n taamlike groot bloedaar afgesny
is, moet die punte daarvan met 'n tangetjie opgetel word en styf toege-
bind word met 'n sterk garingdraad. As dit nie moontlik is nie kan dit
met 'n rooiwarm yster liggies toegeskroei word, maar hierdeur sal 'n
groot hoeveelheid weefsel vernietig word en later afval. Bloeding van lyf-
wonde kan baie keer gestop word deur 'n dik kussing van kaasdoek of linne
daarop te plaas en vas te druk. Dit sal meer doeltreffend wees as die lap
eers in terpentyn of 'n oplossing van yster-perkloried gedoop is. Baai
verder die plek om die wond met kou-water en moenie die dier toelaat
om rond te loop nie.

Dis 'n operasie wat meeste boere graag self uitvoer, maar met die
ruwe metodes wat soms aangewend word, is dit wonderlik dat nie meer

Kastrasie. 
diere vrek nie. Die mees gewone metode is om gedurende
die vroee lente 'n kans of te wag wanneer die weer sag is en

daar nie baie kans vir vliee en maaiers is nie ; dan word die onderste gedeelte
van die teelsak afgesny, en die balle word verwyder deur die styfgetrekte
balstring met 'n mes te skraap. In sommige gevalle word die stringe met
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fyn sterk garingdraad afgebind voordat dit afgesny word. Dan word die
operasie voltooi deur 'n bietjie sout in die wond te smeer of deur dit met
joodoplossing te verf. Die metode het baie nadele ; alles in aanmerking
geneem, is dit raadsaam om 'n Burdizzo-tang te gebruik as die hulp van 'n
gekwalifiseerde veearts nie verkrygbaar is nie. Die instrument bestaan uit
'n tang wat so gemaak is dat, as dit reg gebruik word, dit die string sal
afknyp sonder om die vel te beskadig. Die dier moet so geplaas word dat
die balle maklik gehanteer kan word ; kalwers b.v. moet platgetrek word op
een sy en die pote moet goed vasgebind word ; skape word op hul hurke
geplaas, ens. Vat die bal vas, trek dit sover moontlik in die balsak af en
hou die string stewig tussen die regter duim en voorvinger. Plaas dan die
tang naby die hand op die string. Plaas die een handvatsel op die grond of
op die knie en hou die string in die tang terwyl dit toegeknyp word, om te
vermy dat dit uitgly sodra druk daarop uitgeoefen word. Nadat die tang
heeltemal toe is, moet dit vir omtrent 30 sekonde so gehou word en dan
moet aan die lyfkant gevoel word of die string goed af is. Herhaal die
proses op die ander string. Gedurende die eerste paar dae sal geen ver-
andering in die teelballe opgemerk word nie, maar na 'n paar dae sal dit
kleiner word en na 40 dae heeltemal verkrimp wees. Die metode is met
goeie gevolg toegepas op beeste, skape, bokke, varke en honde (knyp by
honde altwee stringe gelyk af), maar by perde en donkies moet die teelbal
liewers heeltemal verwyder word deur 'n operasie. Aangesien hierdie
operasie in die perde-familie gepaard gaan met gevaar, is dit raadsaam om
'n veearts in te roep.

Siektes van die Koei se Uier.

Uit 'n ekonomiese oogpunt beskou, is uiersiektes die belangrikste
groep siektes waaraan melkkoeie blootgestel is. Afgesien van die moontlik-
heid dat koeie aan sommige vorms van die siekte kan doodgaan, moet rekening
gehou word met die verlies aan kwantiteit en kwaliteit van melk, waarde-
vermindering van die koei weens permanente beskadiging van die uier,
neiging tot herhaaldelike voorkoms, en die gevaar dat die verbruiker se
gesondheid beskadig kan word.

Weens die uitermatige ontwikkeling van die melkkoei se uier is die
beskerming verleen aan die uier, ten opsigte van sy posisie, nie so doel-

treffend nie soos in die geval van ander soogdiere wat net
Eienskappe	 genoeg melk vir hul jong produseer. Die uier bestaan uit
en Same-
stell i ng van	 sagte, baie bloedryke weefsel, en is met dun vel bedek en
die Uier.	 dus altyd blootgestel aan verwonding en kneusing. As die

koei gaan le, kom die uier en spene in aanraking met die
kooigoed en dierlike uitwerpsels, en dus met miljoene kieme, waaronder
sommige wat besmetting en inflammasie kan veroorsaak. Om die rede
moet die koei goeie skoon kooigoed kry en haar staanplek moet so ingerig
word dat daar so min besmetting as moontlik in die kooigoed plaasvind.
Normale, lewende weefsel is baie bestand teen besmetting wat ontsteking
kan veroorsaak, maar gekneusde of half-bevrore weefsel is meer vatbaar.
Sorg dus dat daar goeie, sagte en genoeg kooigoed is vir die koeie om op te
le, veral waar hulle op harde vloere moet staan.

Die uier bestaan uit vier kwarte, van mekaar geskei deur afskortings
van taamlik digte bindweefsel. Elke kwart bestaan uit klierweefsels, waar
die melk uitgeskei word. Melk vorm in klein, met die blote oog onsigbare,
ruimtes en vloei dan langs baie fyn pypies wat gedurig aansluit met andere,
soos die ontelbare takke van 'n boom, tot in die melkruimte aan die bo-ent
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van die speen. Die speenkanaal is nie 'n oop ruimte nie, maar is onder
normale omstandighede gesluit weens die druk daarop van opgeswelde
bloedvate, en aan die onder-ent is dit gesluit deur 'n sirkelband van spier-
weefsel. Die bloedtoevoer van die uier kom met die slagaar van die uier ;
die slagaar loop naby die middel in en kan nie van buite gevoel word nie. Die
melkaar is die vena of bloedaar wat die bloed wegvoer nadat die bestand-
dele vir die vervaardiging van melk uitgehaal is. Dit het dus niks met die
toevoer van bloed of melk na die uier te doen nie.

Uit hierdie kort opsomming van die samestelling kan ons sekere feite
aflei wat van belang is by die normale werking en die siektetoestande van
die uier. Die afskortings tussen die kwarte maak dit moontlik dat besmetting
en ontsteking tot een kwart beperk kan bly. Die hele uier kan maar 'n
deel bevat van die melk wat op 'n slag getrek word. Melk word dus gevorm
terwyl die koei gemelk word. Om die rede is dit nodig dat die dier so
rustig moontlik moet wees, want enige invloed wat nadelig inwerk op die
bloedtoevoer sal ook die hoeveelheid melk beperk. Die hantering van die
spene, asook die gepomp deur die kalf as by suip, veroorsaak sametrekking
van die spiere wat op die klein bloedare in die spene druk en hulle leegmaak
sodat die speenkanaal oopgaan en die melk kan vloei. Die klein spiere is
onder die beheer van die senuweestelsel, en onder omstandighede van
pyn en vrees vind hierdie sogenaamde reflekswerking nie plaas nie en dan
gebeur dit dat die koei „ die melk nie laat sak nie."

Kneusings.—Die kneusing van die uier en spene vind dikwels plaas sonder
dat dit opgemerk word. Dit is een van die oorsake van bloederigheid in

die melk, en kan aanleiding gee tot die ontstaan van uieront-
Wonde en steking as gevolg van die weerstandsvermindering wat dit

g vanKneusin
Uier en veroorsaak. Waar kneusing herken word aan die kleur-
Spene. veranderings op ongekleurde vel, geswel, warmte en pyn, of

bloederigheid in die melk, moet die plek sorgvuldig behandel
word om erger gevolge of te weer. Baai die kneusplek met louwater 'n paar
maal daagliks en melk die speen iedere keer uit.

Wonde.—Oppervlakkige wonde van die spene moet deeglik gereinig
word en met 70 persent alkohol of brandspiritus ontsmet word. Die-
selfde geld ook vir letsels van velsiektes, soos koeipokkies, wat op die uier
voorkom. Die korste wat op die spene vorm, bars gewoonlik iedere keer
oop as die spene getrek word. Smeer die aangetaste spene, voor hulle
gemelk word, met 'n nie-irriterende salf, soos sinksalf of sinkteersalf.

Barste aan die Spene.—Dit kom gewoonlik voor gedurende die koue
maande en word op dieselfde manier behandel. Dit kan grotendeels voor-
kom word deur te melk met droe spene.

Diep Wonde.—Wonde van die uier of spene wat tot in die klier, die melk-
ruimte of die speen-kanaal gaan, is van meer ernstige aard en behandeling
sal in die reel alleen geluk as die koei droog is. So'n wond, waar melk
uitvloei, word 'n melkfistel genoem.

'n Wond van die uiersak moet deeglik skoongewas word en dan met
jodiumsalf of sinkteersalf gesmeer word. Vlak, oop wonde van hierdie aard,
as hul skoon gehou word, kan van die klierweefsel afgeskei word en op die
manier genees. Diep steekwonde bevat dikwels vreemde stof, soos grond,
'n stukkie hout of gras, en sal dus nie spontaan genees nie, maar kan
tot ernstige ontsteking van die kwart en selfs tot koue vuur lei, waaraan die
dier kan doodgaan. In geval van diep steekwonde is dit wenslik om vak-
kundige advies in te roep. Waar dit nie verkrygbaar is nie, moet die deel
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van die uier van die begin of met warmwater gewas word vir 'n halfuur
of meer, vier- of vyfmaal per dag, en die aangetaste kwart moet iedere keer
drooggemelk word. Die geval kan uitloop op 'n abses, wat as 'n gunstige
verloopsvorm beskou moet word, of daar kan 'n permanente fistel oorbly,
wat nie genees en nie verder ontwikkel nie. Vir behandeling van so'n
fistel moet die hulp van 'n veearts verkry word, daar 'n operasie nodig is.
Selfs dan is daar weinig hoop vir sukses, tensy die koei droog is. By koeie
met 'n hoe opbrings moet oorweeg word of dit wenslik sal wees om die
sekresievermoe van die kwart te vernietig of nie. Die ander drie kwarte
sal meer produseer en selfs die verlies byna vergoed. Sodra die koei opdroog,
kan die uier onder gewone behandeling genees.

'n Fistel van die speenkanaal of melkbuis kan alleen deur 'n veearts
behandel word. Die wond moet so gou moontlik onder die mees sorg-
vuldige antiseptiese toestande met fyn naat toegewerk word. Terselfder-
tyd moet die speenkanaal met 'n instrument oopgehou word sodat dit nie
toegroei nie en dat melk nie deur die wond kan vloei nie. Waar dit eko-
nomies moontlik is, moet die koei so gou moontlik toegelaat word om op
te droog, want selfs onder die beste omstandighede is dit bale moeilik om
genesing te kry gedurende die melkduur.

Dit kan soms bale lastig word en tot ernstige sere lei. Dit is ook aan-
steeklik en kan oorgedra word van een koei na 'n ander deur die hande van

vratte aan
die melker. Vryf daagliks 'n salfmengsel van 'n 3-persent-

Spene.	 salicylsuur in kasterolie aan die aangetaste spene totdat die
vratte heeltemal verdwyn het.

Absesse aan die Uier.—Dit word veroorsaak deur wonde wat met etter-
kieme besmet raak. Absesvorming is 'n teken dat die weerstandsvermoe
van die uierweefsel die oorhand gekry het oor die verspreiding van die
kieme, en die etterproses van die gesonde weefsel afgeskei het. 'n Abses
moet oopgemaak word sodra dit ryp is, d.w.s. 'n sagte, golwende sentrum
wys. Die opening moet aan die onderste deel van die sagte plek gemaak
word sodat die etter maklik kan uitvloei. Vermy dat die etter op die stal-
vloer kom. Was die absesholte skoon uit met 'n ontsmettingsmiddel en
vul die holte op met jodiumsalf of sinkteersalf.

Bosluise moenie aan 'n koei se uier voorkom nie. Maak gereeld gebruik
van die dipbak en smeer handdresseerolie aan die uier, binnedye, ens.,
waar die bosluise sit. Bosluise, veral die bontpootbosluis, is vername oor-
sake van uierabsesse. Die bontpoot-bosluis het lang monddele wat diep in
die vel steek. Die bosluise moenie afgetrek word nie, maar moet met paraf-
fien of bosluisolie gesmeer word sodat hulle self afval.

Verstopping kan op verskillende maniere veroorsaak word, nl. deur
(1) melkstolsels, wat voorkom by sekere vorms van ontsteking, maar dit

kan soms ook in andersins normale uiers aangetref word ;
V
va

e
n
rs

S
to

p
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e
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(2) verstenings (calculus) ; (3) deur 'n vrat aan die speen-
kanaal-wand ; (4) verdikking van die speenkanaal-wand as

gevolg van besering ; en (5) deur 'n vlies wat oor die kanaal groei.

Melkstolsels.—Dit kan gewoonlik verwyder word deur aanhoudend aan
die speen te melk. As dit nie geluk nie, kan 'n bietjie olyf- of amandelolie,
wat eers gekook was, ingespuit word. As dit ook nie geluk nie, moet die
speen met 'n spesiale instrument oopgesteek word. Tensy die boer ervaring
het, is dit wenslik om die hulp van 'n veearts in te roep. Vir die onervare
is dit beter om die kwart te laat opdroog as om self te opereer. Alle instru-
mente, wat in 'n speen gesteek word, asook die spuit, moet vir minstens
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10 minute gekook word en dan in 70 persent alkohol bewaar word. Die
speen en sy omgewing, asook die hande van die operateur moet skoon gewas
word met warmwater en seep en daarna met 70 persent alkohol ontsmet
word.

Verstenings.—Dit bestaan uit kalksoute wat in die melk voorkom, en
word van 'n stolsel onderskei deurdat dit veel harder voel en nie maklik
verskuif kan word nie. Dieselfde behandeling, soos hierbo genoem, kan
toegepas word, maar die speenkanaal kan nie oopgesteek word nie. As
die inspuiting van olie die steen nie verwyder nie, moet dit deur middel van
'n operasie uitgesny word.

Vratte.—Vratte word uitgesny met 'n spesiale instrument wat in die
kanaal gesteek word langs die verstopping verby. Na die operasie word die
kanaal met 'n metaalbuisie oopgehou sodat dit nie kan toegroei nie.

Verdikking van die Kanaalwand.—As dit voorkom sodat die melkvloei
belemmer word, dan word die kanaal wyer gemaak deur die insteek van
melkbuisies wat geleidelik dikker word, of deur 'n paar drade dermsnaar
in te steek wat dan uitswel as dit nat word en op die manier die kanaal
ooprek.

Vlies in Speenkanaal.—'n Vlies wat die kanaal afsluit kan alleen deur 'n
veearts verwyder word. Soms geluk dit om deur middel van 'n spesiale
speenbuisie die verstopping oop te steek. Dit moet alleen onder strenge
steriliteitmaatreels uitgevoer word. As die verstopping by die punt van
die speen is, word die melk tot teen aan die verstopping gedruk, en dan
word met 'n skerp, gesteriliseerde mes 'n kruis oor die punt gesny tot
die melk uitvloei.

Bloederige Melk is meesal die gevolg van : (1) kneusing of ontsteking,
wanneer dit beperk is tot die aangetaste kwart of kwarte ; (2) 'n skielike

Yeranderinge 
vermeerdering in die toevoer van bloed na die uier, soos

in die Melk. gebeur as melkkoeie van die veld of skielik 'n oorvloedige,
ryk rantsoen kry (die bloederigheid duur uiters 'n dag of

twee, en al die kwarte wys dit) ; (3) rooiwater—die eerste tekens waarvan
soms.gesien kan word in die geringe rooikleuring van die skuim ; (4) brons-
tigheid—enkele koeie kan gedurende bronstigheid tekens van bloederigheid
in die melk toon ; en (5) gekraakte spene, gewasse van die klierweefsel of
melkbuis, of teringletsels as gevolg waarvan afwisselende bloederigheid van
die melk uit een speen kan voorkom. Sommige skrywers beweer ook dat
sekere plante bloederige melk kan veroorsaak, maar daar is geen bewys
dat sulke plante in Suid-Afrika voorkom nie.

Behandeling sal afhang van die oorsaak. Behandeling van kneusing is
alreeds beskryf, en ontsteking word later bespreek. Dit is dikwels bale
moeilik om die oorsaak te herken. Met 'n geringe chroniese ontsteking
is die kwart harder en dikwels groter as die ander kwarte. Bloeding kan
aanhoudend of afwisselend wees. In die geval van tuberkulose (tering)
of ander oorsake, wat ook tot swere lei, is die bloeding dikwels afwisselend,
maar dit hou vir lang tye aan totdat die sweer genees, en kan dan weer
voorkom met ontwikkeling van nuwe swere. Die kwart wys dikwels geen
ander veranderinge nie. Gewasse kan meesal as harde knoppe in die kwart
gevoel word. Om die oorsaak te herken, kan monsters melk van die aan-
getaste kwart na die veeartsenykundige laboratorium op Onderstepoort
gestuur word vir ondersoek, tesame met 'n beskrywing van die toestand.

Blou Melk.—Waterige melk het 'n blou kleur en in sommige ontstekings-
vorms, waar die melk waterig word, is die kleur vaal-blou, maar daar is ook
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'n spesifieke kiem wat blouwording van die melk kan veroorsaak. Die
kiem kan van die omgewing in die melk kom of kan ook in die uier self voor-
kom. Om besmetting van buite te voorkom, moet die melkemmers en die
hande van die melker deeglik ontsmet word. Die uier moet skoon gewas
en die melk dadelik toegemaak word. In die uier kan dit bestry word deur
inspuiting van natrium-hyposulfiet („ hypo ") in die spene, 2 teelepels op
'n pint water. Die uier moet dikwels drooggemelk word. Wat voor-
heen ges8 is in verband met operasies op die uier, geld hier ook, nl. dat die
onervare persoon nie aangeraai word om dit te probeer nie.

Die geswel van die uier wat normaal voorkom net voor 'n koei moet
kalwe, kan soms so erg weer dat die eienaar onrustig word. Al die kwarte

wys dit en die geswel kan strek van die skaamtelippe tot
Watersug	 voor aan die bors. Dit verdwyn vanself binne 'n dag of twee
van die Uier
(Oedema).	 na kalwing. Die geswel is betreklik koel en het 'n deeg-

agtige gevoel.

Die toestand sal gouer verdwyn as die koeie genoeg oefening kry, en
gedurende die voorkalwingsperiode nie 'n swaar rantsoen kry nie, en as
die koeie se pense los gehou word deur genoeg groenvoer en goeie hooi.
In die stal moet die dier nie in 'n trek staan nie en goeie, skoon en genoeg
kooigoed he. As die geswel baie erg is, sal die dier verligting kry deur die
uier met warmwater te was en dit 'n paar maal uit te melk voor kalwing.
As die toestand na kalwing nog bestaan en die uier nie wil „ opbreek " nie
moet dit behandel word. Was die uier met louwater vir minstens 'n half-
uur of meermale per dag. 'n Goeie manier is om 'n bak warmwater onder
die dier te sit en twee persone, een aan elke kant, dan 'n handdoek of skoon
sak in die water steek en dit teen die uier hou tot die sak koei word, en dan
die proses herhaal. Daarna moet die spene leeggemelk word, en die stof
wat uit die uier kom sal afwissel van 'n dun, blou, waterige vloeistof tot dik
klonte. As die uier leeg is, moet dit ingevryf word met kamfer- of olyfolie
of seep en goed gemasseer word. As die behandeling deeglik uitgevoer word,
sal die toestand nie !anger as 'n dag of twee duur nie. 'n Hangmat vir die
uier wat oor die rug en om die stert vasgemaak word, is van grout nut by
behandeling van alle vorms van uierontsteking. Dit is nie maklik om dit
in posisie te hou nie en dit het 'n taamlike mate van ervaring nodig voor
mens daarmee sukses het.

Oedema na kalwing is 'n normale verskynsel wat op kleiner of groter
skaal by alle koeie voorkom. Waar dit nie vanself you verdwyn nie en nie
deeglik behandel word nie, kan dit op ernstige uierontsteking uitloop,
weens die vermeerderde vatbaarheid vir besmetting van die orgaan in
daardie toestand.

Daar is verskeie vorms van ontsteking, wat van mekaar verskil in graad
en verloop. Die vorm word bepaal deur die eienskappe van die veroor-

Inflammasie 
sakende kiem. Die oorsaak van alle vorms is bakteriee en

van die Uier. soms ander organismes wat onder sekere omstandighede
ingang kry tot die uier en daar vermenigvuldig.

Die uitwendige omstandighede wat besmetting begunstig, kan in meeste
gevalle vermy word. Bakteriee en ander kieme ontwikkel vinnig in vuil,
nat en donker plekke. Sorg dus dat die staanplekke skoon en droog gehou
en soveel moontlik aan sonlig blootgestel word, want sonlig is dodelik vir
die meeste kieme. Die kooigoed behoort daagliks in die son oopgegooi
te word. Ander omstandighede wat vermy kan word is diere met absesse,
oop sere of 'n etterige ontlasting van die baarmoeder na kalwing. Sulke
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diere moet nie met melkkoeie in aanraking kom nie, maar moet afgesonder
word totdat hulle gesond is. As 'n abses in die stal oopbreek, kom daar
miljoene kieme op die vloer, wat dan ontsteking kan veroorsaak, en dit help
betreklik weinig om die vloer met water of selfs ontsmetvloeistof af to was.
Dieselfde geld vir die ander toestande.

'n Gesonde uier het hoe weerstandsvermoe teen besmetting. Kneusing,
verwonding, uitermatige temperatuursveranderings en klamheid verminder
die natuurlike weerstand en maak die uier meer vatbaar vir besmetting
met die kieme wat teenwoordig is. 'n Groot styfgespande uier soon by koeie
wat baie melk gee, is meer blootgestel aan sulke toestande en daarom ly
sulke koeie ook meer dikwels aan uierontsteking.

Die kenmerke hiervan is 'n skielike ontstaan van 'n geswel van een of
meer kwarte van die uier, met hitte en pyn en veranderings in die melk.

Akute Uier-
Die tekens hang af van die graad van ontsteking. Die melk

ontsteking. kan verskil van byna normaal tot 'n waterige vloeistof, dit
ruik nie sleg nie, bevat selde of nooit bloederigheid, maar is

gewoonlik vlokkig. Die aangetaste kwart is styfgespan, hard, pynlik en
duidelik warm.

Algemene tekens sal ook waargeneem word, behalwe in baie ligte aan-
valle. Daar is koors, slegte eetlus, bewerigheid en stywe gang. In strawwe
gevalle kan die siekte bewusteloosheid veroorsaak, waarop die dood kan
volg.

In ligte gevalle verloop die siekte gunstig sonder behandeling. Dit
kan egter tot ander gevaarliker vorms oorgaan of daar kan permanente
verharding van die uier oorbly.

Behandeling moet gereeld en sorgvuldig uitgevoer word. Bad die aan-
getaste deel met louwater vir 'n halfuur, vier- of vyfmaal elke dag en melk
die speen iedere keer self uit in 'n emmer, wat ontsmet kan word, en nie
op die vloer nie. Oornag kan 'n pleister van antiphlogistine of ander soort-
gelyke preparaat en 'n hang-verband aangesit word in geval van waardevolle
koeie. Onder geen omstandighede moet die kwart gevryf word nie, want
dit sal die toestand laat versprei na die gesonde dele. As behandeling
noukeurig toegepas word, duur die toestand selde langer as drie dae. Hou
aan met die behandeling totdat die melk heeltemal normaal lyk en smaak.
Hou die koei warm en in 'n skoon plek en voer hoofsaaklik sagte, lig verteer-
bare voer sons semels, hawermout en groenvoer. By die aanvang moet 'n
purgeermiddel van 1 lb. engelsesout met z lb. gewone sout ingegee word.
Sommige mense beveel ook aan 'n dosis natrium-hyposulfiet („ hypo ")
(1' ons) of karbolsuur (fenol) (irons) saam met die purgeermiddel.

'n Ander vorm van akute ontsteking wat gevaarliker is en dikwels op
die dood uitloop is die s.g. nekrotiese uierontsteking, wat onder skape ook

voorkom en blou uier genoem word.
Nekrotiese
Uieront-	 Oorsaak.—Dit word veroorsaak deur kwaadaardige bakteriee
steking.	 wat die uierweefsel vernietig en dikwels die gevolg is van

diep steekwonde en die gebruik in die speenkanale van instru-
mente wat nie gesteriliseer is nie.

Kentekens.—Die toestand word gekenmerk deur die gewone akute ont-
stekingstekens, geswel, met hitte en pyn, en die afskeiding van 'n dun,
bruin, bloederige vloeistof wat sleg ruik. Die klierweefsel word vernietig
en dit kan oorgaan tot die ander kwarte. Die dier kan in die vroee stadium
van bloedvergiftiging doodgaan of die kwart kan uitteer. Soms gaan dit
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oor tot koue vuur (gangreen) van die kwart, wanneer die vel donker-rooi
of swart word en die kwart later van die gesonde weefsel afgeskei word en
uiteindelik wegval. Hierdie manier van verloop is die gewone in skape,
maar dis selde dat die hele verloop voltooi word, daar beide skape en beeste
gewoonlik in die vroee stadium van gangreen aan bloedvergiftiging vrek.
As die dier herstel, is die aangetaste deel onherstelbaar vernietig.

Algemene tekens soos voorheen beskryf kom in erger graad voor.

Behandeling.—Onthou dat dit bale aansteeklik is en sorg dat die
behandeling nie in die teenwoordigheid van ander beeste gedoen word nie.
Ander beeste moet ook nie gemelk word deur iemand nadat by so'n dier
behandel het nie. Dieselfde metodes van plaaslike behandeling word toe-
gepas, maar dit moet meer dikwels en vir langer tye uitgevoer word. Aan-
houdend was en uitmelk is belangrik. Vir hierdie vorm van ontsteking kan
inspuiting met geskikte ontsmettingsmiddels aanbeveel word. Nie-irri-
terende middels soos Flavine, Rivanol en sekere kleurstowwe pyoktanin,
„ Brilliant Green " en andere word gebruik. Inspuiting moet geskied deur
die speenkanaal met die nodige instrumente en voorsorgsmaatreels, wat
voorheen beskryf is, en behoort alleen deur 'n ervare persoon gedoen te
word. Die algemene behandeling is dieselfde.

Chroniese Uier-ontsteking.

Dit ontstaan langsamerhand en verskyn as 'n geswel van die uier met
weinig of geen hitte en pyn nie. Daar is verskeie vorms van chroniese
ontsteking.

Dit is 'n ligte vorm van ontsteking wat soms die voorganger van 'n
erger vorm van chroniese ontsteking kan wees.

Gewone 
Kentekens.—Waterige melk met vlokke, wat 'n afsaksel vorm

Uier- as die melk vir 'n tydlank staan, en die melk het 'n sout smaak.

katar. Laasgenoemde teken is altyd teenwoordig en is gewoonlik die
eerste teken wat getoon word. Die uier self wys min ver-

anderings. Soms is die aangetaste kwart effens harder en groter as wan-
neer dit normaal is. Die maklikste manier om die toestand te herken is
om in die hand te melk en te proe of die melk 'n soutsmaak het.

Behandeling.—Bad met warmwater en melk sorgvuldig en dikwels uit,
en byna alle gevalle kan op hierdie wyse suksesvol behandel word. Daarby
kan invrywing met 'n prikkelende salf, soos kamfer en terpentyn-smeerstof
toegepas word.

Dit word veroorsaak deur 'n bepaalde bakterie (streptococcus), is erg
aansteeklik en is die mees algemene vorm van uierontsteking. Dit is meesal

die oorgang van 'n ander vorm van ontsteking, veral katarrh
Etterige en word gekenmerk hoofsaaklik deur die melkveranderings.
U ieront-
steking. Die melk word geleidelik dunner en meer waterig, is vlokkig

en verander ook tot 'n geel of bruin, waterige vloeistof, vol
grys stippeltjies. Die uier is meesal hard en gespan, maar waar die toe-
stand lank duur word dit kleiner, is gewoonlik slap en die uitskeiding is 'n
dik, geel etter.

Die gewone manier van oordraging is deur die hande van die melker,
veral gedurende die aanvangstadium, wat dikwels nie herken word nie.
Op die manier gaan dit oor na die gesonde kwarte, sodat die hele uier dik-
wels aangetas is.
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Behandeling.—Die gewone behandeling, soos voorheen beskryf, kan uit-
gevoer word. Dit is noodsaaklik om sulke diere of te sonder en noukeurig
sorg te dra dat die uierontlasting nie met die vloer, hande, klere of werktuie
in aanraking kom nie. Melk die koei in 'n afsonderlike emmer met 'n ont-
smettingsmiddel daarin. Inspuiting is van belang in die bestryding, maar
behoort alleen op advies en onder toesig van 'n veearts toegepas te word.
Algemene behandeling en dosering kan ook probeer word.

Waar dit, ten spyte van behandeling, na 'n week nog bestaan moet die
uier of die kwarte wat aangetas is, toegelaat word om op te droog. As dit
'n paar maande vcor die volgende kalwing geskied, sal die aangetaste kwarte
in die meeste gevalle volkome herstel en normaal melk lewer met die
volgende melkduur.

Tuberkuldse (of tering) is 'n liggaamsiekte, die bestryding waarvan nie
hier bespreek kan word nie. Dikwels word die uier besmet met die vorming

Tuberkulose 
van kenmerkende letsels van die siekte in die klierweefsel.

van die Uier. In die begin wys die melk geen waarneembare verandering
nie, maar later ontwikkel 'n chroniese katar van die uier

wat nie met behandeling verbeter nie. Die melk word geel, met grys
vlokke en wys soms 'n liggroen skynsel. Die uier word groter, styfgespan
en het 'n ongelyke oppervlakte. Met uier-tuberkulose word miljoene tuber-
kulose-kieme in die melk afgeskei, waardeur die siekte op kalwers en mense,
veral kinders, oorgedra word. Selfs al wys die uier geen tekens van siekte
nie of slegs 'n ligte katar, kan die melk die kieme bevat en die siekte
versprei. Waar tuberkulose dus vermoed word, is dit wenslik om monsters
melk na die naaste veeartsenykundige laboratorium te stuur vir ondersoek.

Behandeling.—Sodra die siekte vasgestel is moet sulke diere dadelik
vernietig en verbrand word.

Dit word veroorsaak deur 'n swam wat ook verantwoordelik is vir
„ houttong " en 'n geswel met verswering van die kakebene. Die uier-

Aktinomy-
letsels lyk soos die van tuberkulose, behalwe dat daar swere

kose van die en fistels vorm aan die uier en die ontlasting is grys-swart
Uier. en waterig. Sulke diere moet afgemaak word.

Die vernaamste siektetoestande van die uier is kortliks beskryf, voor-
afgegaan van 'n kort beskrywing van die samestelling en werking van die
Opsomming. uier. Opgesom, kan die ontstekingstoestande as volg herken

word.

(1) Geswel voor of net na kalwing, deegagtig sonder hitte of pyn-
oedema, nie gevaarlik nie. Gee verligting deur die uier 'n paar maal te
rnelk, besproei of bad met louwater en masseer die uier.

(2) Geswel wat skielik ontstaan, warm, pynlik, algemene tekens met
waterige melk—akute ontsteking. Warmwater en uitmelk vir lang periodes
so dikwels as moontlik, pap die uier en gebruik 'n hang-verband. Moenie
masseer nie. Algemene behandeling.

(3) Net soos (2), met bruin of bloederige melk wat dikwels sleg ruik-
nekrotiese ontsteking.	 Gevorderde gevalle is onherstelbaar. Vermy enige
vorm van druk of masseer. Behandel soos (2), tesame met inspuitings.

(4) Geswel wat stadig ontwikkel sonder hitte of pyn, soutsmaak in die
melk, wat later waterig en vlokkig word —katar. Aanhoudende uitmelk
met warm fomentasie.
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(5) Soos (4), in erger graad. Etterige melk— etterige ontsteking. Pas
gewone behandeling toe, met inspuitings, en as dit nie herstel nie laat die
koei opdroog. Monsters melk van sulke gevalle kan na Onderstepoort
gestuur word vir ondersoek.

Voorbehoedmaatreels teen hierdie siektes kan in een woord opgesom
word, nl. reinheid.

(1) Isoleer besmette koeie en verhoed dat daar aanraking kom
hetsy direk of indirek met ander koeie.

(2) Erg besmette koeie, en koeie wat herhaaldelik besmet
raak, moet weggemaak word.

(3) Ondersoek die koeie gereeld vir die eerste tekens van uiersiekte,
isoleer en behandel hulle in die eerste stadium van die siekte.

(4) Met die aankoop van nuwe koeie moet opgelet word dat die uiers
gesond is, dat die koeie nie kom van kuddes waar daar baie koeie met dowwe
spene of aangetaste uiers is nie.

Instuur van Monsters.—Monsters moet in skoon, gesteriliseerde bottels
geneem word en duidelik gemerk word met die naam van die afsender en
die aard van die monsters. Stuur tegelykertyd 'n volledige beskrywing van
die geval en meld of 'n entstof gemaak moet word. Monsters moet gestuur
word aan die Direkteur van Veeartsenydiens, P.K. Onderstepoort, Trans-
vaal.

Blou-uier van Skape.
Dit is 'n ernstige vorm van mastitis wat veroorsaak word deur 'n kwaad-

aardige kiem wat deur die tepelkanaal in die klier kom. Dis hoogs aan-
steeklik en kan vinnig versprei van ooi tot ooi. Dadelike afsondering is
dus noodsaaklik. Baie min kan gedoen word om dit gesond te maak, maar
verhoed dat die siekte voorkom deur skape buite te laat lam en sorg dat
hulle nie saamgepers word in vuil krale en ongesonde skure nie. Die lewes
van waardevolle diere kan gered word deur die aangetaste deel of te sit.

Onvrugbaarheid onder Beeste.
Die toenemende waarde van sekere diere in beeskuddes het die belang-

rikheid van 'n groot kalweroes op die voorgrond gebring, maar die oorsake
van onvrugbaarheid is so verskillend dat dit in hierdie artikel aangeneem sal
word dat die teler 'n deeglike praktiese kennis het van die beginsels aangaande
die teel van 'n kragtige konstitusie en 'n hoe vrugbaarheid. Dan moet
voorsorg geneem word om die bul in 'n hardwerkende toestand te hou,
hom nie te dwing om at sy eie kos te soek nie, en hom ook nie toe te laat
om so vet te word nie dat by lui, stadig en seksueel onverskillig word ; die-
selfde geld ook met betrekking tot die behandeling van koeie. Dit moet
altyd in die oog gehou word dat op die meeste plase die veldweiding vir
minstens ses maande heeltemal ontoereikend is om die beeste in kondisie
te hou, sodat 'n betalende melkopbrings verkry word, en die kalf goed
gevoer kan word. Hierdie punte word egter meesal deeglik besef.

Die meeste oorsake van onvrugbaarheid kan gevind word in die
behandeling van koeie as hulle kalwe, of kort daarna. Indien moontlik moet
koeie in die veld kalwe, en sekerlik nooit in 'n onsindelike kraal of 'n sleg
geventileerde en vuil stal nie, sodat dit heeltemal seker is dat die voort-
plantingsorgane by die geboorte van die kalf nie besmet word nie, omdat

Voorbehoed-
maatre:ils.
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daardeur 'n ontsteking kan ontstaan wat latere bevrugting onmoontlik sal
maak. Moenie haastig wees of onnodig met die kalwery peuter nie en
moenie daarna die baarmoeder met groot hoeveelhede ontsmettingstof
uitwas nie. In die meeste gevalle is geen nabehandeling nodig nie hoewel
dit somtyds raadsaam kan wees om 'n klein bietjie maklik-opneembare
ontsmettingstof in die baarmoeder te spuit, soos b.v. 2 dragmes bismut-
subnitraat en net soveel jodoform vermeng met 4 onse olyfolie. As die
nageboorte nie normaal afkom nie moet dit behandel word soos hieronder
beskrywe.

Daar is ook 'n paar spesifieke siektes wat in meerdere of mindere mate
onvrugbaarheid veroorsaak, naamlik :-

(a) Besmetlike misgeboorte. Streng voorsorg moet geneem
word om hierdie siekte in die kudde te vermy, en as dit aan-
wesig is moet dit uitgeroei word volgens beginsels wat van
tyd tot tyd deur die Departement aanbeveel word.

(b) Besmetlike granulere ontsteking van die skede. Dit is op sigself
nie 'n oorsaak van permanente onvrugbaarheid nie maar soms word sulke
geweldige moeite gedoen om 'n paar knoppies in die skede (vagina) te
verwyder, dat onherstelbare beskadiging veroorsaak word. Baie jong diere
ly hier so erg aan dat bevrugting onmoontlik word, maar dit is geneig om
te verdwyn as hulle ouer word. Waar dit voorkom kan dit doeltreffend
behandel word deur die volgende poeier te gebruik : 9 persent sinksulfaat,
36 persent boorsuur, 2 persent kopersulfaat, 53 persent bolus alba ; of
anders 56 persent aluin-sulfaat, 21 persent koper-chloraat, 5.5 persent
kalium-chloraat, 2.5 persent kalium-permanganaat en 15 persent bolus
rubra. Hierdie poeier word met tussenpose van 5 tot 6 dae agter in die
skede ingeblaas deur middel van 'n spesiale pompie (insufflator). Vyf tot
ses behandelings is gewoonlik genoeg om die akute ontsteking te verander
na 'n sub-akute of kroniese vorm wat nie bevrugting sal verhinder nie.

N.B.—Daar moet daarop gewys word dat as bogenoemde poeiers nie
deur 'n spesiale meul gemaal word nie, dit nog bytende kristalle sal bevat

I
wat prikkeling veroorsaak aan die vulva en skede, met persing as gevolg.

, Hierdie persing is baie onwenslik en moet vermy word.

Oorsake van
Onvrugbaar-
heid.

(c) Tuberkulose, 'n siekte wat elke boer met sy uiterste mag moet
bestry en uitroei.

Origens is daar nog so baie verstorings van die voortplantingsorgane
van onbepaalde aard, wat onder ongeskoolde behandeling tot permanente
beskadiging kan lei, dat dit raadsaam is dat elke teler van waardevolle diere
die dienste van 'n gekwalifiseerde veearts met ondervinding moet verkry
om te sorg vir die algemene gesondheid van sy kudde.

Verwydering van die Nageboorte.

Die nageboorte moenie dadelik uitgetrek word nie, maar in die somer
moet dit omtrent twee en in die winter omtrent drie dae gelaat word om
te sien of dit nie vanself sal afkom nie. Intussen moet die baarmoeder en
nageboorte redelik skoon gehou word, deur 'n ontsmettingstablettjie
(pessary), bestaande uit 1 dragme iodoform, 1 dragme boorsuur en 2 dragmes
bismut-subnitraat daarin te steek of dit uit te was met dieselfde bestand-
dele, gemeng met paraffienolie (liquid paraffin). Hierna moet dit met die
hand verwyder word. Sit die dier goed onder beheer deur dit in 'n druk-
gang te plaas of dit goed vas te maak, en was dan die agterdeel goed of met
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'n betroubare ontsmettingsmiddel. Draai die vliese in 'n string en hou dit
met die linkerhand styf vas en trek saggies maar egalig. Ontsmet die regter-
hand goed, en smeer die hand en die arm met seep of 'n plantolie, stoot
dit saggies in die baarmoeder en soek die punte waar die baarmoeder vassit.
Op hierdie punte sal gevind word dat dit vassit aan sogenaamde kotyledone,
wat ongeveer die vorm van 'n paddastoel het. Begin by een kant en skil
die vlies af presies soos mens 'n lemoen sou afskil. Herhaal dit op elke punt,
en sorg dat die steel van die kotyledon nie gebreek word nie, totdat die
nageboorte heeltemal los is en maklik afkom. Verwyder dan al die vesel-
rafels en steek dan 'n antiseptiese vaginaalpil in.

Ingee van Vloeibare Medisyne.

Vloeibare medisyne moet aan perde, beeste en skape ingegee word deur
middel van 'n maag-pyp, en alle eienaars, van waardevolle diere, wat nie
binne maklike bereik van 'n veearts is nie, behoort so'n maag-pyp te besit
en ook te weet hoe om dit te gebruik. As 'n maagpyp nie beskikbaar is
nie kan die medisyne deur die bek ingegee word. (Vir lys van medisyne
en benodighede, sien bladsy 578.)

Beeste.—Daar moet nadruk op gele word dat vloeistowwe nie ingegee
moet word nie as daar twyfel bestaan, want dis seker dat jaarliks groot
aantalle vee vrek deur die verkeerde ingee van vloeistowwe, omrede die
gevaar dat vloeistof in die windpyp afloop en 'n dodelike longontsteking
veroorsaak. Om beeste medisyne in te gee, kan 'n bottel met 'n lang nek,
soos 'n asynbottel, gebruik word, of by voorkeur 'n metale medisynhoring.
Sorg dat die dier goed vasgehou word, en kry 'n helper om aan eenkant langs
die nek te staan en die horings styf vas te hou. Staan naby die bees aan die
anderkant en lig die kop op deur die linkerhand onder die kakebeen te plaas.
Steek die bottel by die hoek van die bek in, en laat die vloeistof bietjie vir
bietjie agter op die tong loop, maar moenie aanhou ingooi as die dier ophou
met sluk nie. Om sluk te veroorsaak, help dit baie keer om die keel saggies
te vrywe.

Moenie die vloeistof in die neusgate afgooi nie ; moenie die neusgate
toedruk nie, of die tong uittrek nie ; laat sak die kop dadelik as die dier hoes,
en wag 'n paar minute.

Perde.—Gebruik 'n medisyne-stang of kry 'n helper om die kop op te
lig, en werk dan verder soos in die geval van beeste.

Skape.—Net soos by beeste, maar gebruik 'n kleiner bottel en hou die
dier vas deur die nek tussen die bene vas te knyp.

Varke veroorsaak baie moeite by die ingee van medisyne, en vereis baie
geduld. Kry 'n hele paar helpers om die dier vas te hou. Druk 'n sterk
stuk hout tussen die kake om te vermy dat die bottel stukkend gebyt word
en werk dan soos in die geval van beeste. Of laat anders die medisyne in
die bek loop met behulp van 'n stukkie gomlastiekpyp.

Honde.—Gooi die medisyne stadig in die sakkie, wat gevorm word
deur die hoek van die wang van die tande af weg te trek.

Hoenders.—Gebruik 'n stukkie gomlastiekpyp omtrent 6 duim lank en
sit aan 'n klein tregter. Kry 'n helper om die hoender onder die linker-
arm vas te hou, en die kam met die regterhand vas te vat. Maak die bek
oop deur aan die bel te trek ; druk die pypie in die keel, waarop dit dadelik
ingesluk sal word, en goof die vloeistof direk in die krop.
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VIII.—Siektes van Onbekende Oorsaak.
Malkopsiekte of Akute Leweratrofie by Perde.

H IERDIE siekte in perde is 'n spesifieke kwaal wat soms voorkom by perde
wat teen perdesiekte geent is. Proewe kon tot dusver die oorsaak

van hierdie dodelike siekte nie vasstel nie. Die oorsaak is nie die inspuiting
van die entstof nie, maar staan waarskynlik in verband met die reaksie van
die perdesiekte wat op inenting in die virus-serum-metode volg. Dit lyk
asof perde wat so'n reaksie ondergaan het, meer vatbaar is vir die malkop-
siekte.

Die siekte is baie kwaai en lyk na die malkopvorm van dunsiekte. Die
dier het geen beheer oor sy bewegings nie en loop hom vas teen al wat voor-
kom. As gevolg beheer by horn gevaarlik en kry dikwels nare wonde op die
kop, nek en lyf. Ander kenmerke van die siekte is groot veranderings in
die lewer, wat baie kleiner, veel stywer, en donkerder van kleur word.

Geneesmiddels is onbekend, en daar is maar min perde wat ooit herstel.
Daar die oorsaak nog onbekend is, is dit vandag nog onmoontlik om te
hoe die siekte voorkom kan word.

Waterpens by Kleiner Herkouende Diere.

Waterpens of EnsoOtiese Cirrhose word gekenmerk deur verharding
van die lewer, en die ophoping van groot hoeveelhede helder vloeistof in
die buikholte ; daarom die naam waterpens. Die kwaad kom meeste voor
by sybokke en Afrikanerskape, maar Persieskape en boerbokke kry dit ook.

Dit lyk of die siekte in Maart en April op sy ergste is, veral in baie droe
jare. Dit heers in die omstreke van Uniondale en George en is ook gerap-
porteer uit Ladismith en ander dele van die Karo.

Die diere neem of in kondisie, en die buik swel baie op deur die vloei-
stof daarin, wat soms in baie groot hoeveelhede voorkom. Daardeur word
die diere bot en lomerig, maar hulle hou nooit heeltemal op met vreet nie.
Hulle kan lank uithou, en dis bekend dat hulle soms herstel.

Die vernaamste veranderinge is : die lewer is hard, die dier is maer,
en die buikholte is vol vloeistof. Waterpens kan van 'n swaar aanval van

Nadoodse 
wurmbesmetting onderskei word deur op te let of daar wurms

Verskynsels. aanwesig is of nie. As monsters van die lewer na Onderste-
poort gestuur word, kan 'n diagnose van die siekte gemaak

word.

Die oorsaak van hierdie siekte by die kleiner herkouende diere is nog
onbekend. Veeboere meen dat dit veroorsaak word deurdat die diere
groot hoeveelhede droe kraalbos of geelbos (Galenia africana) vreet. Tot-
dusver was dit nog onmoontlik om die siekte te veroorsaak onder labora-
toriumtoestande deur kraalbos of geelbos te voer.

Geen geneesmiddel is bekend nie. Veeboere raai aan om die maag oop
te steek om die vloeistof te laat uitloop.

Voorbehoedmaatreéls behoort geneem te word : moenie die veld oor-
• stok nie en maak voorsiening vir ekstra voeding in droe tye. Vir die teens-

woordige word veeboere aangeraai om veld, waarop baie kraalbos groei,
te vermy.
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Sweetsiekte in Beeste.
Hierdie naam word gegee aan 'n siekte onder kalwers wat blykbaar

aan die toeneem is in Suid-Afrika. Die vernaamste kenteken is, soos die
die naam aandui, dat die kalf bale sweet oor 'n groot deel van sy lyf. Behalwe
dit is die vel van die aangetaste dier bale teer en die hare kom bale maklik
af. Daar is 'n uitvloeisel uit die neus en bek en al die slymvliese kan roof
en seer wees en in baie erge gevalle kan daar sere of vals vliese op wees.
Omtrent 75 persent van die aangetaste kalwers gaan dood. Nadoodse
ondersoek wys geen spesifieke veranderings nie.

Niks is nog bekend omtrent die oorsaak van die siekte nie en ook was
dit nie moontlik om die siekte kunsmatig oor te dra nie.

Gewoonlik word net jong kalwers aangetas. Die siekte kom slegs
gedurende die warmste gedeelte van die jaar voor en dit lyk asof dit beperk
is tot die laagliggende distrikte. Dit het gedurende die afgelope jare onge-
twyfeld versprei en het ernstige verliese in sommige streke veroorsaak.

Geen doeltreffende behandeling is bekend nie en met die oog op die
sporadiese wyse waarop die siekte sy verskyning maak, is dit moeilik om
voorbehoedmaatreels te tref. Die siekte word verder ondersoek.

Domsiekte in Skape.
Hierdie siekte is maar onlangs (1924) gerapporteer. Hoe sterfte onder

dragtige ooie is in dele van die suidelike Oranje-Vrystaat, Karo en Kaapse
middellande opgemerk.

Die oorsaak is nog onbekend, maar droogte en die toestand van die
plantegroei speel 'n groot rol. Dit is nog net opgemerk by dragtige ooie,
gedurende die laaste twee weke van die dragperiode en gewoonlik 'n paar
dae voor die ooi lam.

Aangetaste ooie hou opeens op om te vreet, word lusteloos en afgemat
en staan vir ure met 'n hangende kop op een plek. Soms handel hulle asof
hulle blind is. Verswakking begin you en in twee of drie dae re die dier en
kan nie opstaan nie. Sy verloor dan haar bewussyn en vrek binne 48 uur.

Daar is geen spesiale kenmerke wat met die blote oog gesien kan word
nie, behalwe dat die lewer verander is. Dit lyk of dit gekook is, en het

Nadoodse	
'n baie ligter kleur. Die karkas is gewoonlik in 'n goeie

Ondersoek.	 toestand. Die baarmoeder bevat gewoonlik 'n volgroeide
fetus.

Waarnemings toon aan dat skape wat gereeld beenmeel kry, nie aan-
getas word nie. Dit lyk selfs of aangetaste diere met sukses met beenmeel
(een ons per dag) behandel kan word net sodra die tekens verskyn. 'n
Beenmeel-lek wat bestaan uit 3 tot 4 dele beenmeel en 1 deel sout moet
gereeld toegedien word, en dragtige ooie moet daagliks 'n ons hiervan kry.
As goeie weiveld beskikbaar is moet ooie 'n paar weke voor die lamtyd
daarop kom.

Jaagsiekte in Skape.
Jaagsiekte is at lank bekend as 'n spesifieke en dodelike longsiekte by

skape in die Unie. Dit kom in bale Kaapse, Vrystaatse, en Transvaalse streke
voor, d.w.s. dit kom voor op gras-, karo-, gemengde en bosveld. Die siekte
kan alle soorte skape aantas, en onlangs is dit selfs by lammers aangetref.
Gewoonlik kom net enkele gevalle voor en dis nie bekend dat ooit groot
aantalle skape in dieselfde kudde gelyktydig aangetas is nie.
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Die siekte word gekenmerk deur vinniger en swaar asemhaling, ver-
naamlik as die dier aangeja word ; partykeer hoes die dier ; by lyk ver-
waarloos en gaan agteruit. Die siek diere kom gewoonlik agter die kudde
aangedrentel, en die wat nie keelaf gesny word nie, vrek oor twee of drie
maande aan armoede en inflammasie in die longe. 'n Erger vorm van die
siekte is kortgelede op sekere plase opgemerk, waarby 'n swaarder longont-
steking die dood veroorsaak.

Die belangrikste veranderings word in verband met die longe gevind.
Dit kan afwissel van 'n akute inflammasie tot 'n uiterste kroniese inflammasie

Nadoodse 
waarby die longe, vernaamlik die onderste helfte, hard en

Verskynsels. styf word. Soms sit een of ander deel van die long aan die
borsvlies vas. Binne in die long word sekere vaal-wit, deur-

skynende korrels gevind wat op tapioka lyk, en wat die kenmerke van jaag-
siekte is. Om hierdie siekte van die gewone sporadiese vorm van long-
ontsteking te onderskei, behoort klein stukkies van die aangetaste deie van
die long in formalien na Onderstepoort gestuur te word vir 'n diagnose.

Daar bestaan geen geneesmiddel nie, en dis nie bekend dat 'n siek dier
ooit genees het nie. Daar die siekte vir aansteeklik beskou word, is dit
raadsaam om aangetaste diere dood te maak so you as die siektetekens
opgemerk word. Volgens ondersoeking skyn dit asof besmette diere, ver-
naamlik ramme, 'n hoer mate van vatbaarheid vir die siekte kan voortplant,
en om die rede is dit nie raadsaam om sulke diere te laat aanteel nie.

Spesifieke Oogsiekte.

Dit is 'n siekte wat by beeste, skape, en bokke die oe aantas en dikwels
blindheid veroorsaak. Die oorsaak is nog nie heeltemal duidelik nie. Dit
kom veral in die somermaande net na die reens voor, maar daar het ook al
gevalle in die winter voorgekom. Groot beeste is nie so vatbaar as kalwers
nie, maar skape en bokke van alle ouderdomme kan aangetas word.

As noukeurig opgelet word, sal die boer sien dat daar trane uit die oe
van die diere loop. Binne 'n paar dae swel die ooglede op en die oogappel
word wit en later selfs roof, terwy I 'n etterige uitvloeisel uit die oogsak
kom en die dier die skaduwee opsoek. Die dier vreet nie en word koorsig.
In die ergste gevalle bars die oogappel.

Behandeling help nie bale nie, tensy dit toegepas word as die eerste
kentekens verskyn. As dit moontlik is, sit die dier in 'n donker stal, en
gee beeste 1 lb. en skape en bokke 4 onse Engelse-sout in 'n vloeistof en
voer hulle met semels en groenvoer. Hou de gesig skoon en was die oe
met ontsmettingsstowwe, soos b.v. 'n 1-persent boorsuuroplossing. As 'n
klein bietjie jodoformpoeier in die oog geblaas word, sal dit goeie resultate
fewer. Later as die akute vorm van die siekte verdwyn het en klein wit
kolletjies in die oog agterbly, kan verdere vooruitgang verkry word deur
kalomelpoeier in die oe te blaas. Sand of gruis of sterk ontsmettings-
middels moet gladnie in die oog gesit word nie.

Beenverlamming in Hoenders.

Beenverlamming is 'n gehele of gedeeltelike verlamming in die bene.
Dit is slegs die vernaamste kenmerk van 'n siekte van die senuweestelsel.
Dit kan enige deel van die brein, die ruggraat of die senuwees aantas. Die
groot senuwees van die bene word dikwels aangetas en daardeur ontstaan
die lamheid, maar die vlerke, die nek en selfs die hele liggaam kan verlam
word en dikwels kan blindheid voorkom. 'n Hoe sterfte is by hierdie
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siekte in sommige troppe opgemerk, terwyl in ander net 'n paar gevalle
voorkom. Kuikens tot 18 maande oud word die meeste aangetas.

Die toestand word gekenmerk deur sy skielike aanvang. Die hoender
word in een nag lam. In die akute vorm val die diere rond of gaan in 'n
hulpelose toestand le, en gaap asof hulle swaar asemhaal. In die kroniese
vorm word die hoenders in een of altwee bene lam. Dit lyk of die kniee
slap word en die diere gaan le in alle soorte eienaardige houdings en dikwels
rek hulle die bene in abnormale posisies uit.

Al wat by die nadoodse ondersoek gesien kan word, is die uitgeteerde
toestand in kroniese gevalle en soms is die aangetaste senuwees geswel.

Die siekte moenie verwar word nie met die halfverlamde toestand wat
die gevolg is van wurmbesmetting, coccidiose, ens. In die kroniese vorm
van hierdie senuweever;amming, behou die dier ten minste sy wakkere
houding en gesonde eetlus, wat nie die geval by bogenoemde siektes is nie.
Sommigegevalle kan herstel as hulle goed opgepas word, maar om ekonomiese
redes is dit raadsaam om die verlamde hoenders of te maak. Waar die siekte
vir die eerste keer voorkom, is dit raadsaam om al die siek hoenders te
isoleer. Waar dit kan, is dit beter om al die jong diere in skoon, tydelike
hokke te bring waar baie vars lug en sonlig is.

Geen behandeling vir hierdie siekte is totnogtoe bekend nie. Om 'n
diagnose te maak, moet lewende aangetaste diere per spoor na die Direkteur
van Veeartsenydiens, Onderstepoort, gestuur word.

Hoender wat beenverlamming het.
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EEN van die eerste vrae wat horn voordoen as 'n dier siek word, of vrek,
is : „ Wat makeer horn ? " of, „ Waarom is hy dood ? " Nieteen-

staande die belangrikheid van 'n regte antwoord, doen bale min mense moeite
om dit te verkry.

Onder „ diagnose " verstaan ons die vasstelling van die aard of die
oorsprong van 'n siekte, wat 'n mens in staat stel om die toestand by sy
naam te noem.

Dis maklik genoeg vir iemand wat daagliks met diere in aanraking is
om te sien wanneer 'n dier siek is, maar dis heeltemal lets anders om die
aard en die oorsprong van so'n siekte vas te stel. Baie keer kan dit net
gedoen word met behulp van verskillende laboratoriumtoetse. Enigeen
wat skerp oplet, kan egter deur sorgvuldige ondersoek van 'n siek of 'n
dooie dier, buitengewone verskynsels opmerk. Die moet dan vertolk en
gekorreleer word aan die hand van ondervinding van soortgelyke gevalle
in die verlede. In 'n paar gevalle waar die oorsaak duidelik is, is die diagnose
eenvoudig en beslissend. In die groot meerderheid van gevalle word daar
egter 'n sterk beroep op 'n mens se kennis gemaak. Gevolglik moet mens
alle middele tot sy beskikking gebruik om inligting in te win. Sulke infor-
masie kan ingewin word deur direkte ondersoek van die lewendige of dooie
dier, van sekere faktore in die omstandighede, of met behulp van labora-
torium-toetse. In hierdie geval kan mens die diagnose vergelyk met 'n
ingewikkelde hofsaak, waarin elke stukkie getuienis en versamel noukeurig
oorweeg word voordat 'n oordeel uitgespreek word.

Dit is absoluut noodsaaklik om te weet in watter toestand die dier
verkeer voordat met behandeling begin word, of voordat beskermende

maatreels aangewend word, anders, selfs met die beste
Belangrik-	 bedoelings is enige behandeling niks meer as 'n stap in die
heid van
Diagnose. donker as daar nie na 'n spesiale doel gestreef word nie. Die

besparing van geld, tyd, energie en dikwels ook van die lewe
van diere, hang grotendeels of van 'n vroegtydige en korrekte diagnose ;
soos reeds gese, is dit alleen in 'n paar gevalle moontlik na 'n kort ondersoek.
Om 'n juiste diagnose te maak, vereis dit volledige kennis, onder meer,
van die normale bou (anatomie) van diere, van die funksie van al die organe,
ens. (fisiologie) ; van veranderinge wat plaasvind in organe as gevolg van
siekte (patologie), van die kentekens wat ontwikkel op besondere ver-
anderinge van organe (patologiese fisiologie). Dis duidelik dat die vee-
arts, ten opsigte van sy gespesialiseerde opleiding, die beste toegerus is om

- 'n behoorlike diagnose te maak. Dis jammer dat elke distrik nie sy eie
praktiserende veearts kan he nie, daar die boere van die distrik veel beter
dienste van so 'n veearts sal kry as van die staatsveearts onder bestaande
reelings. Vandag is dit die staatsveearts se eerste plig om te let op die
bestryding van besmetlike siektes, en hy het gevolglik nie die tyd om indi-
widuele diere te behandel wanneer hulle aan een of ander inwendig sporadiese
siekte ly nie. Origens is diagnose of onmoontlik, net waarskynlik, Of twyfel-
agtig, as dit nie aangevul word deur deskundige hulp in die vorm van ver-
skillende laboratoriumtoetse nie.

In Suid-Afrika is die boer gelukkig genoeg om goed toegeruste regerings-
inrigtinge te he, waar sulke toetse gewoonlik kosteloos uitgevoer word.
Hy behoort dus in sy eie belang voile gebruik te maak van die dienste en
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inligting wat hy maar net hoef te vra. Die doel van hierdie diens word
egter ongelukkig dikwels nie bereik nie, of die resultate verloor hul waarde
deurdat die boer versuim om sekere eenvoudige maar noodsaaklike voor-
sorge te neem. Dit het grotendeels betrekking op die versameling en
aanstuur van geskikte inligting en materiaal wanneer daar advies en
laboratoriumhulp gevra word. Om dit te voorkom, word hieronder 'n
paar puntjies gegee met betrekking tot versameling en aansending van
informasie en materiaal vir laboratorium-diagnose. 'n Paar puntjies op die
ondersoek van siek en dooie diere word ook aangestip daar dit belangrik
is om altyd voile besonderhede saam met die toets-monsters aan te stuur.

Die noukeurigheid van 'n diagnose in die laboratorium hang groten-
deels af van die noukeurigheid waarmee die ondergemelde waarnemings
gemaak en die materiaal versamel word.

Manier van Diagnose maak.
(1) Ondersoek van die siek dier om simptome op te merk.

(2) Ondersoek van die dooie dier om veranderings op te merk.

(3) Bewyse van skadelike faktore uit die omstandighede.

(4) Versameling en aanstuur van stof vir laboratoriumtoetse : (a) smere,
(6) patologiese monsters, (c) bloed of serum, (d) giftige plante, (e) parasiete,
(f) monsters vir skeikundige ontleding.

Die hoofdoel is om die inwendige veranderinge van die liggaam vas te
stel met behuip van uitwendig sigbare of andersins merkbare veranderings

in die toestand van die dier. Hierdie veranderings word
Ondersoek	 simptome genoem. Daar is min simptome wat alleen geneem,
van die
siek Dier.	 genoegsame aanduiding van 'n sekere siekte is, soon b.v.

kiem in die kakebeen by tetanus, rooi uriene by rooiwater,
ens. Daar is twee soorte simptome, nl. algemeen en besonder.

Die algemene simptome is die wat voortspruit uit die algemene ver-
storing van die normale werk van die liggaam. Hulle is gemeen aan meeste
siektes en is op hulself geneem nie van groot waarde by die diagnose nie.
Hulle moet egter nie uit die oog verloor word nie. Voorbeelde hiervan is:
hoe temperatuur, verlies van eetlus, lusteloosheid, afval in kondisie, ophou
van herkou, ens.

Die besondere simptome is die wat voortspruit uit veranderings in 'n
sekere orgaan of sisteem. Hulle is belangrik om vas te stel welke deel aan-
getas is, by. hoes of Moeilike asemhaling, diarree, geelsug of bleekheid van
die slymvlies, ens. Al die simptome, beide algemeen en besonder, moet
noukeurig opgemerk word. Geen vaste reel kan neergele word vir die
manier waarop die ondersoek uitgevoer moet word nie, daar dit geheel-en-
al afhang van die temperament van die dier en die skerpheid van die
opmerkingsvermoe van die betrokke persoon. Bale inligting kan verkry
word deur net die gedrag van die dier waar te neem. Vir hierdie doel is
dit beter om 'n entjie van die dier af, of onopgemerk by horn te staan, sodat
hy nie skrik of verstoor word nie. Nader ondersoek kan later gemaak word.
Dit sluit in ondersoek van die vel en natuurlike openings vir swelsels, ont-
steking, wonde, parasiete, bleekheid of geelagtigheid van die vliese van die
od en bek, uitvloeisels of geure. Die dier se koors moet geneem word as
dit moontlik is ; dit word gedoen deur 'n gewone koorstermometer in die
rektum te plaas
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Hier verskil die metode bale van die voorgaande, insover dat die dooie
karkas oopgesny kan word ; alle dele kan blootgele word en elke orgaan

kan onderwerp word aan enige nodige behandeling. In hier-
Ondersoek	 die geval is die doel om na ongewone veranderings in die
van die
Dooie Dier. liggaam of organe te soek wat die aard van die siekte mag

aandui. Sulke veranderings word letsels genoem. Merk-
bare letsels is nie altyd aanwesig nie, b.v. in die geval van gifblaar en sekere
ander plantvergiftings. Soms is die letsels aanwesig, maar kan alleen in die
laboratorium nagespoor word, daar hulle nie met die blote oog sigbaar is nie.
Gewoonlik is daar egter sekere veranderings wat, hoewel nie genoegsaam
vir 'n diagnose, tog verdenking werp op een of 'n paar siektes. As dit deeg-
lik en stelselmatig uitgevoer word, ontbloot so'n na-doodse ondersoek
altyd belangrike inligting vir 'n diagnose en stel dit 'n mens ook in staat om
monsters te versamel soos hieronder beskrywe.

As mens 'n na-doodse ondersoek uitvoer moet sekere belangrike
faktore soos die volgende nie uit die oog verloor word nie :—

(i) As daar enige suspisie van miltsiekte bestaan moet die karkas onder
geen omstandighede oopgemaak of gehanteer word nie. Die gewone bloed-
smeer moet van die oor gemaak word en die liggaam moet dadelik vernietig
word soos neergele in die bepalings van die Veesiektewet. Verdagte gevalle
van droes moet ook nie geopen word nie, maar moet aan die naaste veearts
gerapporteer word.

(ii) Die na-doodse ondersoek moet so gou moontlik na die dood uit-
gevoer word, daar ontbinding baie gou begin en binne 'n paar uur mag die
organe so bale verander dat hulle vir diagnose nutteloos word.

(iii) Die uiterlike van 'n karkas moet eerste ondersoek word. Algemene
toestand, besonderhede van die vel, wonde, swelsels, parasiete, of die karkas
opgeblaas is, en uitvloeisels uit die natuurlike openings, moet in aanmerking
geneem word.

(iv) Die karkas kan nou oopgemaak word. Dis die beste as die dier op
sy regterkant le. Die buik word langs die middellyn oopgesny, en dan langs
die lies tot op die rugstring. Dit word na vorentoe deurgevoer sodat die
hele linker-borswand verwyder word. Vir hierdie doel moet die ribbes
langs die borsbeen en die rugstring afgesaag word. As dit voltooi is, is die
hele linkersy van die dier blootgele en die organe kan dan maklik verwyder
en ondersoek word.

Die maag en die derms moet eers verwyder word. Die laaste moet
uitgeryg en oopgesny word. Die gehalte van die inhoud van die maag
(mage) en die derms moet opgemerk word met betrekking tot abnor-
maliteite soos buitengewone droogheid, teenwoordigheid van vreemde
liggame soos draad, klippe, sand, ens. Van die teenwoordigheid van wurms
en ander parasiete moet noukeurig nota geneem word. Die binnewand
moet ondersoek word na dit afgespoel is met water om te sien of dit geswel,
rooi, of met rowe bedek is, of enige ander veranderings vertoon. Die
binnewand van die maag van herkouers trek dikwels maklik of ; dit toon
maar net aan dat ontbinding reeds ingetree het, en dui geen siekte aan nie.
Nadat die maag en derms behandel is, moet die ander organe een vir een
uitgehaal word. Die lewer is 'n belangrike orgaan. Neem nota van die
grootte, kleur (oppervlakte en deursny), teenwoordigheid van knoppies,
blasies, wurms in die galkanale, ens. 'n Normale lewer behoort 'n egale,
lig koffiebruin kleur te he en moet ferweelagtig lyk ; dit behoort maklik
met die vingers uitmekaar gebreek te kan word.
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Die galblaas moet ook oopgemaak word. Let op die hoeveelheid en
kleur van die gal. Vergroting van die galblaas kan voorkom in verskillende
siektetoestande. Dit is dus, uit 'n diagnose-standpunt van bale min belang.
Die term galsiekte is dus ongelukkig, en word net gebruik vir 'n sekere tipe
van siekte wat deur 'n bosluis oorgedra word, nl. anaplasmose.

Die longe, hart, hartsak, milt en niere moet netso ondersoek word.
Dit word dikwels opgemerk dat die hart en die groot bloedvate gestolde
bloed bevat. Dit moet nie as buitengewoon beskou word nie. Let op of
daar 'n oormaat van vloeistof in die hartsak, borskas of buikholte aanwesig is.

Ander organe soos die tong, slukderm en lugpyp moet ook oopgesny
word ; dieselfde met betrekking tot die blaas, waar dikwels stene aan-
getref word, en die geslagsorgane. Enige ander deel van die liggaam wat,
te oordele na die simptome en die uiterlike, miskien beskadig mag wees, by.
wonde, geswelde litte, die brein, ens., moet ook ondersoek word.

In sommige gevalle kan die oorsaak van die dood noukeurig vasgestel
word deur 'n deeglike nadoodse ondersoek, b.v. 'n draad wat van die maag
in die hart steek, knoop in die derm, swaar longontsteking, en party van die
meer bekende siektes soos rooiwater en ooskuskoors. Daar is egter 'n
massa ander gevalle waar die beskadigings of simptome nie so is dat hulle 'n
diagnose regverdig nie. Dit word dus nodig om deskundige hulp in te roep,
hetsy in die vorm van advies van die naaste veearts, of deur monsters vir
laboratorium-toetse aan te stuur, soos hieronder toegelig.

Bewyse uit die omstandighede moet nooit oor die hoof gesien word
nie. Die kos en water moet spesiale aandag geniet as daar 'n verdenking van

vergiftiging is ; ook bederfde of maklik gissende kos, toegang
Bewyse tot giftige stowwe, soos arseen wat op byna elke plaas gebruik
uit
O 

die
mstandig- word. Die teenwoordigheid van giftige plante in die welding

hede. moet ook in aanmerking geneem word. Daar is bale ander
punte wat betrekking het op 'n siekte wat aan die hand van

punte uit die omgewing van die dooie dier opgehelder kan word. Origens
is die geskiedenis van 'n geval in baie opsigte belangrik ; die duur van 'n
siekte om te weet of dit akuut of kronies is ; die aantal aangetaste diere sal
aantoon of die siekte aansteeklik is, of uit 'n algemene oorsaak spruit ; die
onlangse inbring van vee uit 'n twyfelagtige omgewing ; die soort, ouderdom
en geslag van aangetaste diere ; of behandeling wat al probeer is, en wat die
resultate was. Al hierdie inligting, slam met noukeurige beskrywings van
simptome en letsels, moet aangestuur word as advies verlang word van 'n
laboratorium of veearts.

• •

Voorskrifte insake Versending van Bloedsmere, Monsters,
ens.

Pryslys van Entstowwe, verkrygbaar van die Afdeling
Veeartsenydiens.

Waar die oorsaak van die dood van 'n dier nie deur die gewone metodes
van ondersoek vasgestel kan word nie, sal 'n spesiale ondersoek gratis op
Onderstepoort vir bona fide boere gedoen word.

Amptelike etikette is verkrygbaar van die Direkteur van Veeartseny-
diens, en boere word aangeraai om 'n klein voorraad hiervan te kry, sodat
monsters kosteloos aangestuur kan word. Hierdie amptelike etikette, wat
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behoorlik geadresseer is, bevat 'n skoon vorm wat in elke geval sorgvuldig
ingevul en in die etiket geplaas moet word, voordat dit toegelak word.
As die vorm behoorlik ingevul is, is dit nie nodig om 'n bygaande brief te
skryf nie. Daar is baie voordele aan verbonde, omdat dit dikwels moeilik
en partykeer selfs onmoontlik is om te sien watter monsters en briewe
bymekaar hoort as hulle apart ontvang word.

N.B.—Boere moet seker maak dat die naam en adres van die afsender
behoorlik ingevul is op die etiket en vorms.

Besondere Voorskrifte.

Ooskuskoors (in watter geval smere van die limfatiese kliere en milt
noodsaaklik is), rooiwater, spesifieke galsiekte (anaplasmose), galkoors

(i) Bloed-
(perde en honde) en nagana kan vasgestel word deur 'n

smere. mikroskopiese ondersoek van geskikte bloedsmere, berei
van lewende of dooie diere. Ten einde misverstand te voor-

kom, word daarop nadruk gele dat dit alleen in die geval van bostaande
siektes is dat opinies oor die oorsaak van dood of siekte as gevolg van 'n
mikroskopiese ondersoek van die bloedsmeer gegee kan word. 'n Nega-
tiewe diagnose sluit dus nie uit die baie sporadiese en ander aansteeklike
siektes waaraan diere mag ly nie.

Smere van dooie diere moet so you moontlik na die dood gemaak word,
omdat veranderings as gevolg van bederwing 'n definitiewe diagnose on-
moontlik kan maak. As miltsiekte vermoed word, moet smere na die dood
gemaak word, daar smere van lewende diere gewoonlik nutteloos is.

la

Hoe om Bloedsmere te Maak.—'n Aantal glasplaatjies kan tegelyk skoon-

P.sIsle van Woe,
Oorepronkl

gem,k

gemaak en gehou word in papier wat gereed is vir gebruik. Net  voor
gebruik word die bereide plaatjies skoon gevryf met 'n doek of 'n skoon
sakdoek om enige stof wat daarop mag wees te verwyder. Bloed word van
die lewende dier verkry deur 'n uitstaande aar op die oor met 'n skoon
naald of die punt van 'n skoon skerp mes te steek. Waar dit nie moontlik
is nie, kan 'n fyn sny in die kant van die oor gemaak word.

Om die smeer te maak, word die plaatjie aan een end vasgehou tussen
die duim en voorvinger van die linkerhand. Met een van die hoeke van 'n
tweede plaatjie word 'n klein druppeltjie bloed op die plat oppervlakte aan
die vingerend van die eerste plaatjie gesit. Die twecde plaatjie word vas-
gehou tussen die duim en voorvinger van die regterhand, en sy skoon end
word nou oor die druppel Hoed geplaas op so'n wyse dat die twee plaatjies
'n skerp hoek vorm waarin die bloed le. Wanneer die tweede plaatjie
die bloed raak, sal die bloed langs die kant daarvan loop. Sodra dit gebeur,
word die skuins plaatjie langs die horisontale een getrek, en 'n geskikte dun
lagie bloed sal dus verkry word. (Sien illustrasie.)
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Daar die smere so dun moontlik moet wees, moet die druppel bloed wat
gebruik word nie te groot wees nie, anders sal dik smere verkry word, en
hulle is ongeskik vir 'n definitiewe diagnose. Nadat die smeer gemaak is,
moet die bloed op die glas drooggemaak word. Dit moet nie in die direkte
sonlig gedoen word nie, maar deur dit 'n paarmaal in die lug te waai. As
die bloed droog is, word elke plaatjie in 'n klein stukkie papier toegedraai
voordat dit in die spesiale koevert vir bloedsmere geplaas word. (Koeverte
en plaatjies is kosteloos verkrygbaar op aanvraag.) Onder geen omstandig-
hede moet twee plaatjies met die bloedkante teenmekaar geplak word as
die bloed nog nat is nie.

As dit onmoontlik is om 'n nadoodse ondersoek deur 'n veearts te
laat doen, kan waardevolle inligting insake die oorsaak van die dood dikwels

verkry word deur 'n geskikte monster na die Veeartseny-
(2) Monsters ondersoeklaboratorium, P.K. Onderstepoort, vir ondersoek te
vir Pato-
logiese	 stuur. (As miltsiekte vermoed word, moet 'n nadoodse
Ondersoek. ondersoek nie gehou word nie, maar bloedsmere moet gestuur

word.)

Daar ontbinding baie gou in alle dooie weefsels ontstaan, is dit nood-
saaklik dat monsters vir hierdie doel so gou moontlik na die dood versamel
en bewaar word. Die beste bederfwerende middel is 'n 10 persent oplossing
kommersiele formalien in water.

Stukkies liggaamsdele of weefsels wat werklik veranderings wys, of wat
vir ondersoek geskik sal wees, moet met 'n skerp mes uitgesny word, by
voorkeur in skyfies of klein stukkies nie dikker as 'n halfduim nie. Hulle moet
dadelik in 'n wyenek-bottel, soos 'n vrugtebottel, wat bogenoemde bederf-
werende middel bevat, geplaas word. As dit verlang word om groot onge-
skonde monsters, soos geswelle, die kop of been van 'n dier, ens., te stuur,
is dit gewoonlik voldoende om dit in watte of in sakmateriaal, wat met 10
persent formalien aangeklam is, toe te draai, dit in 'n kissie te pak en aan te
stuur.

Daar is sommige siektes waarin die aangetaste dele min of geen aan-
merklike verandering wys nie, alhoewel die oorsaak van dood by mikro-
skopiese ondersoek vasgestel kan word.

Voorbeelde hiervan, met die liggaamsdele wat versamel moet word, is :
Paratifus, lewer, milt, long ; gousiekte, hart ; hartwater, harsings.

Alhoewel daar sterk agterdog mag wees dat een of ander van die siektes
aanwesig is, is dit altyd raadsaam om monsters van die lewer, niere, long,
hart en milt te stuur. In meeste van die ander gevalle, byvoorbeeld long-
ontsteking. parasitiese knoppies en gewasse, ens., kan die aangetaste dele
maklik uitgesoek en gestuur word. Dis voordelig om 'n bloedsmeer,
(afsonderlik verpak) in te sluit by al die monsters wat ingestuur word.
Klein botteltjies formalien kan kosteloos op aanvraag van die Direkteur van
Veeartsenydiens, P.K. Onderstepoort, verkry word.

Besmetlike Misgeboorte.—Vir vasstelling van die siekte, moet die bloed
van een van die nekare getrek word. Spesiale bottels, met 'n inhoud van

10 ks. en wat 'n bederfwerende middel bevat, word kosteloos
(3) Bak-	 op aanvraag verskaf. Hulle hoef nie gekook te word nie.
teriologiese	

'Monsters. Om die slagare duidelik te laat uitstaan, moet 'n riem of lyn
om die nek net voor die skouers vasgetrek word. Die vel

om die aar moet behoorlik ontsmet word, en die steriel naald ingesteek
word. As dit goed gedoen is sal bloed deur die naald vloei. Die prop
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van die bottel word nou uitgehaal, en die bottel propvol gemaak. Die deel
van die prop wat in die bottel pas, moet nooit gehanteer word nie.

Slapsiekte.—Bloed moet op dieselfde wyse soos vir besmetlike mis-
geboorte verkry word.

Sponssiekte.—Smere moet by voorkeur van lokale swelsels gestuur word,
maar klein stukkies van die aangetaste spiere, verpak in tweemaal soveel
sout, is ongetwyfeld die geskikste om 'n definitiewe diagnose te maak.

Miltsiekte.—As smere nie beskikbaar is nie, moet 'n stukkie oor, behoor-
lik verpak, by voorkeur in 'n bottel met 'n glasprop, gestuur word, en op
die etiket moet duidelik geskrywe word „ Vermoedelik Miltsiekte." As
sulke monsters agtelosig in papier toegedraai word, is hulle gevaarlik vir
spoorweg- en ander amptenare om te hanteer.

Paratifus by Kalwers.—As patologiese monsters nie beskikbaar is nie,
kan bloed, soos vir besmetlike misgeboorte, gestuur word. Dis nutteloos
om bloed te stuur tensy die kali vir 5 tot 7 dae opmerklik siek was.

Tuberkulose.—Stukkies van die aangetaste deel kan in 'n oplossing van
gelyke dele gliserien en water gestuur word. Monsters van melk moet sonder
'n bederfwerende middel in gesteriliseerde bottels gestuur word.

Hondsdolheid.—Waar hondsdolheid vermoed word, moet die staats-
veearts of, in sy afwesigheid, die distriksgeneesheer, in kennis gestel word,
sodat een van die beamptes die brein kan uithaal, en die een helfte in 50
persent gliserien (gelyke dele gliserien en water) en die ander helfte in 10
persent formalien kan aanstuur vir ondersoek.

Giftige plante word ingestuur vir (a) identifikasie, en (b) ondersoek vir
giftigheid. (a) Net plante wat vermoedelik giftig is, moet vir identifikasie

(4) Giftige 
na Onderstepoort gestuur word. Alle ander plante moet vir

Plante. identifikasiedoeleindes na die Hoof, Afdeling Plante-
nywerheid, Posbus 994, Pretoria, gestuur word. Klein

plantjies kan met bolle of wortels gestuur word. In die geval van groter
plante moet die blomme met 'n takkie of blare met bolle (in die geval van
bolplante) gestuur word. Die plant of deel daarvan moet onmiddellik na
versameling tussen twee stukke kladpapier uitgesprei word, dog gewone
papier van sowat 9 by 12 duim is ook geskik. Die plant wat op die manier
berei is, word dan tussen twee stukke taamlik stywe karton gesit en styf
vasgemaak met lyn. Ingeval meer as een monster gestuur word, moet
elkeen apart genommer, en duplikate met dieselfde nommers deur die
afsender vir referensie gehou word.

(b) As dit nodig is om voedingsproewe uit te voer met plante, waarvoor
daar nie bewyse bestaan dat hulle giftig is nie, moet ten minste 'n sakvol
gestuur word. Dis verkieslik om plante wat sagte bessies het in 'n kissie te
pak en dan aan te stuur. As die plante nie binne 36 uur na versameling
op Onderstepoort kan aankom nie, moet hulle vir 'n dag of twee in die
skaduwee oopgesprei word, en dan as hulle amper droog is, kan hulle in
'n sak gestuur word. Plante wat nie op die manier drooggemaak is nie,
muf baie you op 'n lang reis, en is dan nutteloos vir ondersoek. Behalwe
die wat vir voedingsproewe gestuur word, moet party ook spesiaal berei
en vir identifikasiedoeleindes gestuur word. Dis nodig en dikwels behulp-
saam om 'n kort beskrywing van die plante te gee, soos byv., die plaaslike
naam, soort plant (bossie, boom, klimop, ens.), te se of die plant die hele
jaar deur groei, en die soort veld te noem waar dit groei (vlakte, berge,
vleie, ens., ,,asook die geaardheid van die grond).
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Geilsiekte. (Blousuur-vergiftiging.)—As monsters van hierdie kondisie
by diere vir diagnose gestuur word, moet die aangetaste dier so gou moontlik
na die dood oopgesny word, en ses eetlepels van die maaginhoud (eerste of
grootpens van herkouende diere) moet in 'n geskikte bottel gesit word, wat
styf toegekurk kan word om te verhoed dat gasse ontsnap. (Bottels met
gomlastiekringe, wat gebruik word om vrugte in te bottel, is geskik.) Dis
belangrik om aan te toon hoe gou na die dood die maaginhoud versamel is,
en watter simptome voor die dood aanwesig was.

Plante wat vermoed word die oorsaak van „ geilsiekte " (blousuur-
vergiftiging) te wees, moet ook in lugdigte flesse geplaas word.

Dis noodsaaklik dat die afsender duidelik op die vorm, wat die monsters
vergesel, verklaar dat hulle vir geilsiekte getoets moet word.

Uitwendige parasiete, byvoorbeeld bosluise, luise, vlooie, ens., moet
in glasbuisies sonder 'n bederfwerende middel gestuur word.

Inwendige parasiete, byvoorbeeld wurms, maaiers, ens., moet
(5) Parasiete. 

in spiritus of 10-persent formalien gestuur word.

In albei gevalle moet die naam van die voedsterdier en die gedeelte van
die lyf waar die parasiete gekry is, asook die plek van versameling en die
naam van die afsender, in potlood op 'n stukkie papier geskryf en in die
houer saam met die monsters gesit word.

Ondersoek van Mis vir Diagnose van Wurmparasiete.—As vermoed word
dat 'n dier wurms het, moet 'n klein hoeveelheid mis met 'n gelyke hoeveel-
heid formalien gemeng en gestuur word. Die eiers van die wurms is
gewoonlik aanwesig in die mis ; en bale soorte wurms kan van die eiers
geIdentifiseer word. Die mis moet vars wees, en daar moenie ander vuilis
by wees nie.

(6) Monsters vir Skeikundige Ondersoek.

Dit is uiters belangrik dat monsters vir Skeikundige ondersoek almal
vergesel moet word van bloedsmere ten einde die beamptes, wat dit moet
hanteer, te vrywaar teen miltsiekte. (Vir fooie, sien Afdeling II.)

(a) Verdagte Vergiftiging.—In alle gevalle van verdagte vergiftiging
behoort die volgende monsters aan die Direkteur van Veeartsenydiens,
Onderstepoort, Transvaal, gestuur te word:—

(i) Beeste, Skape en Bokke : 1 lb. van die grootpens- en 1 lb. van
die melkpens-inhoud gemeng in een fles, en 2 lb. van die lewer
in 'n ander fles.

(ii) Perde, Muile en Donkies : 2 lb. maaginhoud en 2 lb. lewer in aparte
flesse.

(iii) Varke, Honde en Katte : 2 lb. maaginhoud in 'n fles, of, in die geval
van klein diertjies, die hele maag met inhoud, en 2 lb. lewer, of
die hele lewer, in 'n ander fles.

(iv) Pluimvee : Al die inhoud van die krop en maag in een fles en die
!ewer in 'n ander fles.

(v) Monsters van materiaal wat vermoed word die gif te bevat.

Verdagte Arseenvergiftiging.—I n akute (snelverlopende) en sub-akute
gevalle van arseenvergiftiging moet monsters van maaginhoud en lewer
ingestuur word, terwyl in kroniese of langdurende gevalle monsters van been
en vel (met hare of wol), asook van maaginhoud en lewer, nodig is vir onder-
soek.
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As karkasse opgegrawe word lank nadat die diere dood is, moet monsters
van bene, vel, en indien beskikbaar, ook maagwand en maaginhoud ingestuur
word vir ondersoek.

In gevalle waar vermoed word dat diere aan arseenvergiftiging ly,
behoort urine (water) (ongeveer 1 pint) en mis (ongeveer 1 lb.) vir onder-
soek ingestuur te word. Dis noodsaaklik om die urine en mis te versamel
so spoedig moontlik nadat die dier siek geword het.

Fluorvergiftiging.—In gevalle van verdagte fluorvergiftiging, b.v. met die
voeding van rotsfosfaat, moet enige lang been van iedere dooie dier ingestuur
word.

Koolgasvergiftiging.—In gevalle van verdagte koolgasvergiftiging behoort
die brein en bloed van die hart en groot bloedare om die hart ingestuur te
word in lugdigte flesse.

Dis uiters belangrik om elke monster aan te stuur in 'n aparte fles met
'n etiket waarop duidelik (a) die inhoud van die fles, en (b) die adres van
die afsender aangegee word. Indien monsters van meer as een dier ingestuur
word, moet dit in aparte flesse met die nodige etiket daarop geplaas word.
Onder geen omstandighede moet monsters van maaginhoud en (ewer in een fles
aangestuur word nie.

Dit is verder van belang dat monsters nie in blikke aangestuur word
nie, maar alleen in goed-skoongemaakte flesse, by voorkeur vrugteflesse.

N.B.—Geen bederfwerende middels (formalien, alkohol, ens.), behoort by
die monsters bestem vir skeikundige ontleding gevoeg te word nie.

Kwaadwillige Vergiftiging van Vee.—Dis klaarblyklik in belang van die
eienaar van diere wat, na vermoed word, kwaadwillig vergiftig is, om die
dienste in te roep van 'n gekwalifiseerde veearts. Hierdie stay is veral
belangrik, aangesien 'n volledige beskrywing van die geskiedenis van die
betrokke gevalle, die siekteteken; en nadoodse verskynsels, die behandeling
wat toegepas is, en die bykomstige getuienis, van soveel nut is by die diagno-
sering van gevalle van vergiftiging.

Ingeval van verdagte kwaadwillige vergiftiging, wat mag lei tot 'n hof-
saak, is dit noodsaaklik dat ondersoek ingestel word deur 'n gekwalifiseerde
veearts en die polisie saam. Indien die dienste van 'n veearts of die polisie
nie beskikbaar is nie, moet die eienaar van die betrokke diere 'n nadoodse
ondersoek instel, en die monsters, soos hierbo aangegee, versamel in teen-
woordigheid van ten minste twee getuies. Al die monsters moet dan in
teenwoordigheid van die getuies verseel, en dadelik aan die polisie of die
magistraat oorhandig word.

In bale gevalle word monsters aangestuur in blikke of flesse waarvan die
deksels verseel is met kersvet, lood of lak, sonder enige onderskeidende
merk, soos, byvoorbeeld 'n monogram, daarop. Dis begryplik dat die
flesse op so'n manier verseel moet word dat enige pogings om dit oop te maak
agtergekom kan word. In gevalle waar die monsters nie verseel kon word
deur die persoon wat dit instuur nie, behoort die flese in teenwoordigheid
van die getuies, wat teenwoordig was toe die monster; versamel is, aan die
naaste Polisiestasie, Magistraat, of kantoor van die veearts oorhandig te
word.

Dit is van die grootste belang dat monsters, wat nie verseel of nie behoor-
lik verseel is nie, onder geen omstandighede uitsluitlik onder die toesig van
die persoon of persone wat daar belang by het, gelaat moet word nie.
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(b) Diptoetse.—Monsterbottels moet heeltemal vol en goed toegekurk
weer om lug uit te sluit. Die monster van dip moet dadelik na versameling
vir ontleding aangestuur word. Waar moontlik, moet in die geval van
arseendipstowwe twee suurmakende pille tydens versameling bygevoeg
word.

Volledige informasie moet verstrek word, naamiik of elke 3, 7 of 14 dae
gedip word, en die soort dip wat gebruik word, byvoorbeeld natrium-
arseniet, ens.

Wanneer 'n hofsaak hangende is, is dit raadsaam om al die materiaal
wat versamel is aan die polisie te oorhandig vir behoorlike verseeling en
versending.

Lewende diere, behalwe pluimvee, moet onder geen omstandighede
na Onderstepoort gestuur word nie, tensy reelings tevore met die Direk-

(7) Lewende 
teur van Veeartsenydiens getref is. Dit het nie betrekking op

Diere. beeste Me, daar die regulasies uitdruklik bepaal dat sulke diere
nie na Onderstepoort gestuur moet word nie.

Die Direkteur behou die reg om 'n dier enige tyd dood te maak indien
by meen dat so'n dier aansteeklike siektes mag versprei as dit na die eienaar
teruggestuur word.
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Waar regeringsveeartse gestasioneer is.

Daar die staatsveeartse van die verskillende distrikte ten voile op
hoogte van sake is wat betref plaaslike vraagstukke en siektes, word boere

aangeraai om hulle in die eerste plaas te nader vir raad omtrent
(8) Korres-	 aansteeklike siektes. (Sien kaart van die Unie van Suid-
pondensie,

Afrika vir plekke waar senior veeartse en Staatsveeartse opens.
die oomblik gestasioneer is.) In distrikte waar daar nie

private veeartse is nie, sal die staatsveearts die boere ook sover moontlik
by die behandeling van sporadiese en nie-aansteeklike siektes by hul diere
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help. Vir sulke werk moet die boere vervoerkoste betaal ooreenkomstig
die tarief wat deur die Goewerment neergeld is. In streke waar daar nie
veeartse is nie, moet boere aan die senior-veearts van die betrokke Provinsie,
d.w.s. in Kaapstad, Oos-Londen, Pretoria, Pietermaritzburg of Bloemfontein,
skrywe.

Veemiddels.

Entstowwe, ens., kan verkry word op aanvraag by enige distriks-staats-
veearts, magistraat, of die Direkteur van Veeartsenydiens, P.K. Onderste-
poort, Pretoria, telegrafiese adres „ Microbe " ; die verantwoordelike
amptenaar, veeartseny-ondersoekstasie, Posbus 405, Pietermaritzburg, tele-
grafiese adres „ Bacteria," of die verantwoordelike amptenaar, veeartseny-
ondersoekstasie, Posbus 41, Grahamstad, telegrafiese adres „ Institute."

Entstowwe, ens., word alleen verskaf op ontvangs van voile betaling, of
kan K.B.A. per spoor of pos gestuur word.

As entstowwe, ens., per telegram bestel word, moet applikante nie se
dat die geld aangestuur word nie, want die bestelling sal nie uitgevoer word
alvorens die geld ontvang is nie. Dit veroorsaak vertraging, en dus moet
applikante, as hulle die entstowwe bestel, versoek dat dit K.B.A. gestuur
word.

Prysopgawes van Laboratoriumprodukte.

Sponssiekte-entstof : 1s. 3d. per 5 dosisse.
Rooiwater- en galsiekte-entstof (word net op Dinsdae uitgereik) : 9d. per dosis.
Bloutong-entstof : 2d. per dosis.

(Die entstof word gewoenlik in bottels van vyf groottes verskaf, en die pryse is 6d.,
1s., 2s., 4s en 6s. Die bottels bevat genoeg entstof om onderskeidelik 12, 24, 48, 96 en
144 skape in to ent, maar dit kan nie gewaarborg word dat bottels van die gemelde groottes
verskaf sal word nie.)

Bloedpens-entstof : 1d. per dubbel dosis.
Besmetlike-misgeboorte-entstof : 6d. per dosis.
Paratifus-entstof vir Kalwers : 1 d. per dosis.
Haarwurmmiddel : 9d. per blik van 100 dosisse.
Haarwurmmiddel-bakke : 6d. elk.

lepels : 1 s. elk of 5s. per stel van 5.
vloeistoflepels : 7s. 6d. per stel van 5.
vioeistofmaat : 1s. 6d. elk.

Soutsuur : 6d. per flessie.
Spuite 5 k.s. (kompleet) : 10s. elk.

(Dit is die enigste soort spuit wat die Afdeling verskaf.)

Onderdele vir Spuite.

Spuitnaalde, swaar : 1s. 3d. elk.
It	 „	 medium : 1s. elk.

„	 fyn : 1s. elk.
glasbuisies : 6d. elk.

„ wasters : 4 vir 3d.
„ suiers : 3d. elk.

Diptoetsuitrusting (jodometer) kompleet : 11s. elk.

Onderdele van Diptoets-uitrusting.

Proefbuisie 25 k.s. (gegradeer) : 2s. elk.
50 k.s. (gegradeer) : 2s. elk.

If	 100 k.s. (nie-gegradeer) : 2s. elk.
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Tablette—Alkaliserend : 6d. per buis.
Suurmakend : 6d. per buis.
Reduserend : 6d. per buis.

Diptoets-filtreerpapier, pakkie van 20 : 6d.
„	 gomlastiek-tregter : 6d.
„	 houtstaner : 6d.

vloeistof 240 k.s. bottel : 2s.
Hoendertifus-entstof : 5s. vir 100 dubbel dosisse.
Kuikenpokkies-entstof : 5s. vir 100 dosisse.

(Kuikenpokkies-entstof is net verkrygbaar van die Veeartseny-onder-
soekstasie, Posbus 405, Pietermaritzburg.)

Miltsiekte-entstof : 2s. 6d. per 100 dosisse, in bottels van 10, 30, 50 en 100
dosisse elk vir beeste, perde, muile en donkies, en in
20, 60, 100 en 200 dosisse elk vir skape en bokke.

Wanneer hierdie entstof bestel word, moet duidelik
vermeld word vir watter soort dier dit nodig is, d.w.s.
beeste, perde, muile, donkies, skape, bokke of varke,
daar die skaap- en bees-entstof gevaarlik is vir bokke,
ens.

Perdesiekte-entstof : 5s. per dosis. Hierdie entstof word net gedurende die
tydperk 1 Junie tot 30 November van elke jaar uit-
gereik. Eienaars wat hul diere wil laat inspuit, moet
hul bestelling by die Staatsveearts van hul distrik plaas,
of by die Senior Veearts van die betrokke provinsie
wat die nodige entstof sal kry en reelings tref vir die
inspuiting. Onder geen omstandighede sal entstof aan
die publiek verskaf word nie.

Knoppieswurmmiddel : 1 s. per blik van 100 enkel dosisse (twee blikke is nodig
vir die behandeling van 100 groot skape).

Iepels : 5s. per stet van vier (X, 1, 2 en 3), of 1s. 3d. elk.
11	 bokke : 6d. elk.

Lys van Medisyne en Instrumente vir die Plaas.

Medisyne.—'n Goeie betroubare karbolsuur-ontsmettingsstof ; Engelse-
sout, gewone sout ; kasterolie en rou-lynolie ; brandewyn ; terpentyn ;
joodoplossing ; boorsuur ; Goewermentshaarwurmmiddel ; natrium-bikar-
bonaat ; ammoniumkarbonaat.

Instrumente.—Skerp messe en 'n goeie sker ; saag ; byl ; naalde en
garing ; trokar en kanule, gomlastiekpyp en tregter ; onderhuidse spuit en
naalde ; hoefmesse ; medisynhoring ; bloedsmeerglasies ; koorstermo-
meters.
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A.—Die Klimaat van Suid-Afrika.

HOEWEL die Unie van Suid-Afrika tussen die ietwat lae breedtegrade
22' en 35° S. gelee is, is die klimaat hier koeler as in lande tussen
dergelike breedtegrade in die noordelike halfrond. In werklikheid

kom die gemiddelde jaarlikse temperatuur in die verskillende dele van die
subkontinent ooreen met die van dele van Europa wat 7° tot 10° verder van
die ewenaar of gelee is. Hierdie meer gunstige klimaatstoestand is hoofsaak-
lik te danke aan twee oorsake, naamlik (1) die konfigurasie van die land,
en (2) die betreklike klein grondoppervlakte, as gevolg waarvan die winde
vanaf die ontsaglike oseane wat ons omring, 'n versagtende invloed op die
klimaat oor die hele land kan uitoefen.

Topografies kan die Unie beskou word as bestaande uit 'n reeks van
vier hoogvlaktes of plato's, vanmekaar geskei deur steil kransberge wat

taamlik hoog bokant die vlaktes opstyg. Hierdie indeling
Topografie	 in hoogvlaktes kan veral opgemerk word deur 'n strook
van die
Unie.	 land van suid na noord na te gaan, maar is nie so opvallend

as mens van oos na wes gaan nie. Die hoogvlaktes is :-

(1) Die kusvlaktes, wat gemiddeld van 500 tot 600 voet bo die see-
spieel le, en waarvan die breedte afwissel tussen omtrent 30 myl in Suidwes-
Afrika tot 3 of 4 myl, of selfs minder, in die suid-oostelike deel van die Kaap-
provinsie.

(2) Die suidelike hoogvlakte of Klein-Karo, 'n smal hoogland omtrent
25 myl breed, wat van oos na wes deur 'n reeks ewewydige bergreekse,
met eng valleie tussen-in, gekruis word ; die hoogvlakte le gemiddeld
omtrent 1,500 voet bo die seevlak, en word deur die Langeberg- en Oute-
niquareekse van die kusstrook geskei.

(3) Die sentrale hoogland of Groot-Karo le tussen gemiddeld 2,000
en 3,000 voet bo die seespieel. Dit word aan die westekant deur die Cedar-
berg en die Bokkeveldberge, en aan die suidekant deur die Witteberg-,
Swartberg- en Suurbergreekse begrens.

(4) Die Noordelike Karo of Hoeveld le die verste in die binneland en
beslaan die grootste deel van die res van die Kaapprovinsie, die Oranje-
Vrystaat en die grootste deel van Transvaal. Hierdie streek is aan die weste
suide en ooste, so te se van die Limpopo- tot aan die Oranjerivier, omring
deur die berge van Namakwaland en die Roggeveld en die Winterberg-,
Stormberg- en Drakensbergreekse wat die groot kransbergreeks uitmaak.
Hierdie vlakte le omtrent 4,000 voet bo die seespieel, in die noordoostelike
dele tot 6,000 voet in die Transvaalse Hoeveld, en 10,000 tot 11,000 voet in
Basoetoland, en vorm die hoofwaterskeiding van die land.
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Buite hierdie streke 18 die Transvaalse Laeveld, Swaziland, Natal, Zo,:loe-
land en die oostelike hooglande van die Kaapprovinsie, die naturellegebiede
van die Transkei, die bergagtige suidweste, met inbegrip van die Kaapse
Skiereiland en die westelike kusgebied. Die grootste deel van Suid-Afrika
18 meer as 3,000 voet bo die seespieel, en die deel wat onder 1,500 voet hoog
18, bestaan slegs uit 'n smal strook langs die kus.

Temperatuur.

Daar is byna geen toename in die gemiddelde jaarlikse temperatuur
van suid na noord, soos die geval sou gewees het as die land plat was nie,
aangesien die uitwerking van toenemende uitstraling van die son geewenaar
word deur die daling in die temperatuur met die toename in die hoogte-
ligging. Die gemiddelde jaarlikse temperatuur in Kaapstad, in die ver
suidwestelike hoek van die land, op breedtegraad 33° 56' S., en 40 voet bo
seespieel, is 62.3° F., teenoor 63.5° F. in Pretoria, gelee op breedtegraad
25° 45' .S, en 4,350 voet bo seespieel, in die noorde. Dit is nie toevallig nie,
want die gemiddelde jaarlikse temperatuur, gewoonlik tussen 58° F. en 60°F.,
is min of meer dieselfde oor 'n uitgestrekte streek ongeveer 120 myl wyd,
wat van Tulbagh in die suidweste van die Kaapprovinsie deur Fraserburg en
Richmond tot by Colesberg strek, en verder noordwaarts die noord-oostelike
Kaapprovinsie, die oostelike helfte van die Oranje-Vrystaat, en die Trans-
vaalse Hoeveld tot naby Belfast insluit. Oor die res van die Unie is die
temperatuur tussen 60° F. en 70° F., behalwe in 'n bale smal kusstrook in
Natal, die oostelike en noordelike grense van Transvaal, en die vallei van die
Oranjerivier in die noordweste van die Kaapprovinsie, waar dit bo 70° styg,
en langs 'n smal kusstrook in die noordwestelike Kaapprovinsie, waar dit nie
60° haal nia. In die vernaamste stede is die gemiddelde temperatuur 59.6°
in Johannesburg, 62.3° in Kaapstad, 70.5° in Durban, 63-5° in Pretoria,
63.6° in Port Elizabeth, 61.0° in Bloemfontein, 64.8° in Oos-Londen, 66.6°
in Pietermaritzburg en 64.4° in Kimberley.

Die oostelike helfte van die land is koel in die somer, weens die instroming
van vogtige lug, wat aanleiding gee tot die vorming van wolke en derhalwe
reen, en die hoogste gemiddelde temperatuur, tussen 83° en 86°, word aange-
tref in die Oranjeriviervallei tussen Prieska en Goodhouse in die noordweste,
hoewel dit langs die oostelike en noordelike grense van Transvaal nie veel
laer is nie. In die suidweste van die Kaapprovinsie, langs die suidelike en
suidoostelike kusstreke tot by Oos-Londen, asook oor die noordooste
van die provinsie, langs die streek wat weswaarts tot by Victoria-Wes strek,
met inbegrip van die afdelings Middelburg, Hanover en Richmond, oor die
grootste gedeelte van die Transkei, die suidweste van Natal, die noordooste
van die Oranje-Vrystaat, die Transvaalse Hoeveld, en dele van die distrikte
Lydenburg en Pietersburg, is die gemiddelde temperatuur tussen 65' en
70°. Elders in die Unie is die temperatuur tussen 70' en 80', behalwe langs
die weskus, waar koue lug uit die suidelike Atlantiese Oseaan binnestroom.
Hierdie strook, wat 'n temperatuur van ongeveer 60° het, is bale smal, en
die temperatuur neem vinnig toe namate mens verder ooswaarts gaan, tot
76° by Klaver en Clanwilliam, en 70° by O'okiep. Port Nolloth en Goodhouse
is slegs ongeveer 90 myl uitmekaar, en die verskil in hoogteligging is net 'n
paar honderd voet, maar die gemiddelde jaarlikse temperature is onder-
skeidelik 60° en 86°.

Die koudste dele in die winter is die afdelings Fraserburg, Victoria-Wes,
Barkly-Oos, Wodehouse, Aliwal-Noord en Herschel in die Kaapprovinsie,
die distrikte Wepener en Rouxville in die Oranje-Vrystaat, en die distrikte
Wakkerstroom, Standerton, Bethal, Carolina en Belfast in Transvaal ; die
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gemiddelde temperatuur is naamlik tussen 43° en 45°. In die suidelike
Transvaal, die hele Oranje-Vrystaat, en meeste van die binnelandse gedeeltes
van die Kaapprovinsie, binne die omtrek van 'n lyn van Vryburg na Tulbagh,
ooswaarts na Willowmore, dan tot net noord van Graaff-Reinet en Queens-
town, en vervolgens deur die middel van Temboeland en Pondoland, is die
gemiddeide temperatuur tussen 45° en 50°. Weswaarts en suidwaarts van
hierdie lyn in die Kaapprovinsie, is die gemiddeide temperatuur tussen
50° en 60°, en in die smal kusstrook noordwaarts van Oos-Londen tussen
60° en 65°. Hierdie strook word wyer in Natal en Zoeloeland, en strek
langs die oostelike en noordelike grense van Transvaal. Buite die kusstrook
in Natal wissel die temperatuur of tussen 50° en 60°.

Ondanks die opvallende ooreenstemming wat betref jaarlikse tem-
perature, is daar heelwat verskeidenheid in verband met hierdie belangrike

aspek van klimaat, vanwee die afwisselings in die loop van
Gemiddelde	 die jaar. Hierdie afwisselings blyk taamlik duidelik uit die
Jaarlikse gemiddelde jaarlikse speling, dit wil se die verskille tussenTempera-
tuurskom-	 die warmste en koudste maande. Aangesien die volgorde
meting.	 van die seisoene in die suidelike net andersonn is as in die

noordelike halfrond, sodat Desember tot Februarie die somer-,
en Junie tot Augustus die wintermaande uitmaak, volg dit dat Junie of Julie
die koelste, en Januarie of Februarie, wanneer die vrugteseisoen in voile
gang is, die warmste maand is.

Tabel I.-Gemiddelde Jaarlikse Tern peratuurskommeling.

Stasie.
Hoogte-
ligging.

Suider-
breedte.

Ooster-
lengte.

Gemid-
delde
Jaar-
likse
Tern-

peratuur.

Warmste
Maand.

Koudste
Maand.

Gemid-
delde
Jaar-
likse

Speling.

Voet. °F. °F. °F. °F.
Port Elizabeth 	 176 33	 58 25	 37 64.0 69 9 58.8 11.1
Uitenhage 	 185 33	 46 25	 25 65.0 73.4 57.4 16.0
Dunbrody 	 200 33	 30 25	 28 65.4 74.8 56.3 18-5
Cradock 	 2,855 32	 10 25	 38 62.2 72.3 49.9 22.4
Queenstown__ 3,500 31	 54 26	 52 61.4 69.9 51.2 18.7

4,330 30	 42 26	 40 59.3 69.6 46.4 23.2
Pahnietfontein 	 4,500 30	 25 27	 32 58.2 69.9 42.8 27.1
Moyeni 	 6,000 30	 23 27	 45 60.2 72.1 40 0 26.1
Bloemfontein 	 4,500 29	 07 26	 12 61.0 72.5 47.1 25.4
Harrismith 	 5,321 28	 16 29	 07 56.6 65.4 45.7 19.7
Standerton 	 4,980 26	 57 29	 15 57.9 67.8 44 6 23.2
Ermelo 	 5,570 26	 31 29	 59 58.1 66.2 47.6 19.2
Belfast 	 6,460 25	 43 30	 03 55.6 63.0 44.8 18.2
Pietersburg 	 4,270 23	 54 29	 28 63.4 70.7 52.6 18.1
Zeerust 	 3,940 25	 32 26	 05 64.5 74.7 50.4 24 3
Vryburg... 	 4,300 26	 57 24	 44 64.1 76.1 48.9 27.2
Kenhardt... 	 2,701 29	 21 21	 09 66.2 78.6 51.3 27.3
Port Nolloth 	 25 29	 16 16	 51 57.5 60.1 54.2 5.9
O'okiep 	 3,036 29	 36 17	 52 63.0 72.2 53.2 19.0
Hopetown ..... 3,604 29	 37 24	 05 64.2 76.5 49.5 27.0
Khnberley. 	 4,042 28	 44 24	 46 64.8 75.8 50.2 25.6
Teyateyaneng 	 5,690 29	 08 27	 45 58.4 68.5 45.8 22.7
Dundee 	 4,100 28	 11 30	 18 64.3 72.4 52.4 20.0
Ladysmith 	 3,284 28	 33 29	 47 66.7 77.0 52.4 24.6
Weenen 	 2,840 28	 51 30	 05 66.4 77.0 52.0 25.0
Pietermaritzburg. 2,220 29	 36 30	 23 66.6 73.4 57.6 15.8
Durban 	 260 29	 51 31	 00 70.8 76.6 64.6 12.0
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Sover tot dusver vasgestel is, wissel die temperatuur die minste af
(5.91 in Port Nolloth ; die gemiddelde is 57.5', die hoogste slegs 60.1°
in Februarie, die warmste maand, en die laagste 54.2' in Julie, die koudste
maand. In Fraserburg, in die noordelike Karo, hoogte 4,200 voet, is die
gemiddelde temperatuur 58.6°, die hoogste 72.8* in Januarie, die warmste
maand, en die laagste 43.4° in Julie, die koudste maand ; die speling is dus
29.4°. Tussen hierdie twee uiterstes is daar intermediere waardes. Die
speling is in die reel groter in die binneland as aan die kus, maar daarenteen
groter in die valleie as op die berge soos duidelik blyk uit Tabel 1, wat die
gemiddelde jaarlikse temperature op verskillende stasies aantoon.

Uit Tabel I blyk dit dat die gemiddelde jaarlikse speling toeneem van
11.1' in Port Elizabeth aan die suidkus, tot 27.1' op suiderbreedte 30° 25'
op 'n hoogte van 4,500 voet (Palmietfontein) ; vervolgens neem dit af tot
18.2' in Belfast, die hoogste stasie in Transvaal, en die tweede-koudste in
die Unie, op suiderbreedte 25° 45' en 'n hoogte van 6,460 voet. Volgens
die gegewens van gemiddelde jaarlikse speling ten opsigte van die stasies
Durban, Maritzburg, Dundee, Zeerust, Kimberley, Hopetown en Kenhardt,
is daar 'n toename 'n „ kontinentaliteit " tot sover weswaarts as Kenhardt
op oosterlengte 21' 09'. Verder noord, soos by Pietersburg, hoogte 4,270
voet, is die gemiddelde jaarlikse speling feitlik dieselfde as by Belfast, terwyl
dit anderkant die grens in Rhodesie afneem tot 15.9° by Bulawayo en 14.0°
by Salisbury. Dit blyk dus dat die gemiddelde jaarlikse speling die grootste
is in die Oranjeriviervallei in die omgewing van Upington, Prieska en Ken-
hardt, en nader na die kus steeds minder word.

Soos aangedui deur die gemiddelde maksimums en minimums, is daar
heelwat afwisseling in die gemiddelde daaglikse speling, op vrywel dieselfde

wyse as in die geval van die gemiddelde jaarlikse speling.
G em i ddel de Oor die algemeen neem die gemiddelde daaglikse speling
Daaglikse
speling in	 toe van die kus na die binneland. Basoetoland, die noordelike
Temperatuur. grense van die Kaapprovinsie, en Betsjoeanaland toon nagenoeg

dieselfde verskil, en wel die hoogste gemiddelde speling, naam-
lik 31° F. tot 32° F. Die gemiddelde daaglikse speling is oor die algemeen die
minste, 16.2° F., in die Kaapse Skiereiland, en die grootste, 31.6' F., in Basoe-
toland. Die kleinste speling totnogtoe op 'n afsonderlike stasie opgemerk, is
10.4° F. by Kaap Agulhas, die mees suidelike punt van die Unie ,en die grootste
35.2° F., by Umsinga, wat taamlik gelyk en meer as 3,000 voet bo seevlak
le, op suiderbreedte 28° 42' en oosterlengte 30° 28'. In Tabel II word die
gemiddelde maksimum, gemiddelde minimum en die gemiddelde daaglikse
speling vir die jaar, asook ooreenstemmende gegewens vir die warmste
en koudste maande, ten opsigte van 'n reeks stasies van Kaapstad tot by
Louis Trichardt in die noordelike Transvaal aangegee.

Hierdie tabel toon aan dat die gemiddelde daaglikse speling oor die
algemeen toeneem namate mens verder van die see gaan. Ander faktore,
soos Jigging, byvoorbeeld op 'n vlakte of berg of in 'n vallei, laat egter ook
hul invloed geld. By vergelyking van die daaglikse speling vir die warmste
en die koudste maand, vind 'n mens dat die speling in die weste in die comer
groter is as in die winter ; op 'n sekere punt is dit nagenoeg dieselfde
in die twee jaargetye, terwyl dit in die oostelike helfte van die land groter
is in die winter. Soos later sal blyk, stem dit vrywel ooreen met die streke
van winter- en somerreenval.
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In die somermaande is die temperatuur in die meeste dele dikwels
van 90° tot 95°, en soms 100° en hoer. Hierdie hoe temperature duur

Uiterste 
egter gewoonlik nie lank nie, en word oor die algemeen

Temperature. deur wolke en reen teegewerk. Die hoogste temperatuur,
125° F., is op 28 Januarie 1903 tydens 'n warm wind by Main

in die oostelike Kaapprovinsie aangeteken. Die laagste temperatuur, 5.6',
is op 23 Julie 1926 by Carolina aangeteken tydens 'n koue periode, toe
temperature onder 20° in al die provinsies, en onder 10° in Transvaal
Oranje-Vrystaat, en Natal voorgekom het.

Ryp.

Lugtemperatuur benede vriespunt, en soms so laag as 15° tot 10° F.,
kan by binnelandse stasies voorkom tussen April en Oktober, dog meer
bepaald tussen die end van Mei en die middel van September. lnderdaad
kan ryp in die binneland enige maand van die jaar voorkom, en selfs skadelike
ryp so vroeg as Maart, en so laat as die end van Oktober, of selfs in November.
Die gevaar van skade aan vrugte, ens., as gevolg hiervan, sal besef word as
in aanmerking geneem word dat in die Karo die eerste bloeisels in die reel
oopgaan op 1 Augustus in die geval van amandels, 28 Augustus, in die geval
van perskes, en drie of vier weke later in die geval van pere. Hoewel dit
in die kusstreek selde so koud word dat staande water vries, is batreklik
ligte ryp nie ongewoond nie, aangesien dit volgens waarnemings op ongeveer
sewentien dae in die jaar voorkom op die Kaapse Vlakte naby Kaapstad,
en ten minste eenmaal in die jaar in Durban. Oor die Groot-Karo val daar
ryp op omtrent sewentig dae, in die noordooste van die Kaapprovinsie
op ses-en-neentig dae, en in Bloemfontein op drie-en-sestig dae per jaar.
Baie hang egter of van die ligging van die stasie, byvoorbeeld op 'n heuwel
of helling, of in 'n vallei, soos blyk uit die feit dat daar aan die Unie-obser-
vatorium in Johannesburg, wat gelee is op 'n rand, 5,925 voet bo seespieel,
gemiddeld op slegs vyf dae per jaar ryp waargeneem word, terwyl dit in
die naburige valleie bale meer dikwels ryp. Ys wat op sommige plekke
In die binneland gevorm word, verdwyn gewoonlik in die loop van die dag,
om snags weer opnuut gevorm to word.

Temperature van 32° F. en Daaronder.

Die eerste en laaste datums waarom in die reel temperature van 32° F.
of laer voorkom, soos aangetoon deur termometers in 'n skerm op 'n
hoogte van 4 voet bokant die grond, is van belang, aangesien dit naasteby
die duur van die groeiseisoen vir gewasse in die verskillende dele van die
land aantoon. Die tydperk waarin sulke temperature moontlik kan voorkom
duur die langste oor 'n onreelmatige streek in die meer suidelike gedeeltes van
die binneste plato en deel van die sentrale Karo. Hierdie streek kan globaal
aangedui word deur 'n lyn getrek van Sutherland, in die suidweste van die
noordelike Karo, noordooswaarts na Grikwastad, vervolgens suidooswaarts na
Aliwal-Noord, vandaar na die noorde in 'n boog met die kromming weswaarts
in die buurt van Thaba' Nchu in die Oranje-Vrystaat, en vervolgens suid-
waarts na Delemont in die afdeling Maclear, en daarna wes-suidwes terug
na Sutherland. Binne hierdie streek ryp dit van vyf tot ses maande in die
jaar, en in Sutherland selfs !anger as sewe maande ; daarbuite is daar in
alle rigtings 'n reeks cones, naasteby parallel met die kus, waar orals oor 'n
korter tydperk ryp val.

Die rypvrye streek is die wydste in die weste en in die ooste, waar dit
uit die grootste gedeelte van die Transvaalse Laeveld bestaan, en bly taamlik
wyd tot net noord van die Tugelarivier, vanwaar dit verder strek in die vorm
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van 'n smal strook langs die kus. In die ooste word die voortsetting van
hierdie rypvrye sone onderbreek deur 'n gedeelte van Swaziland, waar ryp
oor 'n tydperk van sewe-en-twintig tot tagtig dae kan voorkom.

Dit moet egter onthou word dat daar 'n aansienlike verskil, soms soveel
as 10°, bestaan tussen die temperatuur van die lug 4 voet bokant, en binne
een of twee duim van die grond af, sodat grondryp meer dikwels en oor !anger
tydperke voorkom.

Reenval.

Hoewel temperatuur ongetwyfeld 'n belangrike faktor is waarvan af-
hang of 'n land met enige mate van gemak bewoon kan word, of nie, berus
permanente nedersetting ten slotte op voedselproduksie, dit wil se op die
moontlikhede ten opsigte van landbou en veeteelt ; en hierdie aangeleent-
hede is weer afhanklik van die aan- of afwesigheid van voldoende vog in die
grond, 'n toestand wat hoofsaaklik bepaal word deur reenval. Oor die
algemeen verminder die reenval van oos na wes, maar hoer reenval kom voor
in streke langs die suidkus en die suidweste, met inbegrip van die Kaapse
Skiereiland. Reenval oor 70 duim kom slegs in enkele beperkte streke voor ;
by die Woodbush-bosstasie in die Soutpansberg-afdeling in die noorde van
Transvaal, is die gemiddelde reenval 71.97 duim op 138 dae van die jaar,
en nou en dan meer as 100 duim in een jaar. 'n Ander buitengewone nat
streek is die Evelynvallei in die Amatolaberge, in die suidooste van die
Kaapprovinsie, waar daar gemiddeld 70.20 duim op 150 dae van die jaar,
en eweneens in sommige jare meer as 100 duim val. Verreweg die natste
streek wat totnogtoe ontdek is, is egter die bergagtige distrikte van Berg-
rivierhoek en Wemmershoek, naby Paarl, in die suidweste van die Kaap-
provinsie. Volgens waarnemings oor 'n paar jaar, het daar op verskillende
stasies in hierdie streek jaarliks in die nabyheid van 200 duim geval. St.
Michaels op Tafelberg toon 'n gemiddelde van 74.75 duim per jaar. Met
uitsondering van Walvisbaai, waar die gemiddelde jaarlikse reenval omtrent
drie-vierde van 'n duim beloop, is die droogste stasie Port Nolloth, suid
van die Oranjeriviermond, aan die weskus ; die gemiddelde reenval oor
'n tydperk van vyf-en-dertig jaar was slegs 2.17 duim op sewentien dae.
'n Beter begrip van die reenval oor die Unie kan egter verkry word uit
Tabel III, wat die oppervlaktes aandui waarop verskillende hoeveelhede
reen val.

Tabel III.—Reenval op sekere Oppervlaktes.

Gemiddelde
Jaarlikse	 Reenval.

Kaap-
provinsie.

Oranje-
Vrystaat.

Transvaal. Natal. Unie.

Duim.
Onder 5.0 	
5.1-15-0 	

15.1-25-0 	
25.1-35.0 	
35.1-50-0 	
Oor 50.0 	

Totale Oppervlakte 	

Vierkante
myle.

6,501
177,677
66,817
21,771
4,071
129

Vierkante
myle.

—
573

32,660
17,156
—
—

Vierkante
myle.

—
—

70,764
33,632

5,536
518

Vierkante
myle.

—
—
—

21,231
14,060
—

Vierkante
myle.

6,501
178,250
170,241
93,786
23,664

647

276,966 50,389 110,450 35,291 473,096

---

19
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Hieruit blyk duidelik dat die provinsie Natal (met inbegrip van Zoeloe
land) oor die geheel die meeste reen kry, hoewel betreklike klein gedeelte
van die Kaapprovinsie en Transvaal eweveel of selfs meer kry ; hierdie streke
is egter te klein om enige noemenswaardige invloed uit te oefen. Die
droogste streke, met minder as vyf duim per jaar, word gevind in die Kaap-
provinsie, langs die weskus en die Oranjerivier, in die nabyheid van Van
Wyksvlei, en die Gouph, in die suidweste van die noordelike Karo. Die
gemiddelde jaarlikse reenval vir die hele Unie is naasteby 19 duim.

'n Mens tref ook belangrike variasies in die jaarlikse reenval aan op plekke
wat slegs 'n paar myl uitmekaar le. Dit is veral die geval in die Kaapse Skier-
eiland ; by die Brandweerstasie in Kaapstad self is die gemiddelde reenval
byvoorbeeld 25.64 duim, terwyl dit by Platteklip, omtrent 1+ myl na die
suidooste, eweneens in die Kaapstadse vallei, op die laer hellings van Tafelberg,
jaarliks gemiddeld 45.12 duim is, dit wil se byna tweemaal soveel. Dan
weer is dit op Robbeneiland, in Tafelbaai, gemiddeld 18.24 duim per jaar ;
in Kampsbaai, aan die westelike voet van Tafelberg, 24.25 duim ; by St.
Michaels, op Tafelberg, hoogteligging naasteby 3,050 voet, 74.75 duim ;
en op Nuweland (Montebello), aan die oostelike kant van Tafelberg, gemid-
deld 66.07 duim ; die lynregte afstand tussen Kampsbaai en Nuweland
is ongeveer 6 myl. Die groot afwisselings in die reenval oor die Kaapse
Skiereiland, is toe te skrywe aan die invloed van die Tafelbergketting aan
die weste as gevolg waarvan die reenval hoofsaaklik van orografiese aard
is. Verder kan aangehaal word dat die reenval in George, aan die suid-
kus, aan die voet van die Outeniquaberge, gemiddeld 34-36 duim is, ter-
wyl Ezeljagt, omtrent 12 myl vandaar in noordoostelike rigting, dog aan
die noordkant van dieselfde bergreeks, slegs 14-98 duim kry of omtrent
twee-vyfdes van die hoeveelheid op George. Dan weer kry die dorp Balfour,
Kaap, op 'n hoogteligging van 2,100 voet, 'n gemiddelde reenval van 28.08
duim, terwyl die gemiddelde op die top van die Katberg, op 'n hoogteligging
van 4,490 voet, 53.28 duim bedra. Baie meer voorbeelde van sulke variasies
kan opgenoem word, dog bogenoemde is voldoende.

Hoof reenstreke in die Unie.

By die berekening van die persentasie van die jaarlikse neerslag gedurende
die ses warmste maande (so -ner), Oktober tot Maart, en die ses koudste
maande (April tot September), dit wil se, die wintermaande, blyk dit dat die
Unie gerieflikheidshalwe in drie streke verdeel kan word :—

(i) Somerreenvalstreek, met meer as 50 persent van sy totale reenval
tussen Oktober en Maart ;

(ii) Winterreenvalstreek, met meer as 50 persent van die totaal tussen
April en September ;

(iii) Deurlopende Reenvalstreek, waar die neerslag gelyk verdeel is
tussen hierdie twee tydperke.

Verreweg die grootste gedeelte van die land kry die meeste reen in die
somer, terwyl die winterreenvalstreek tot 'n betreklike smal strook ewewydig
met die weskus, en die strook van deurlopende reenval tot 'n baie smaller
gordel langs die suidkus beperk is. Die res van die land val in die somer-
reenvalstreek. Daar kan op gewys word dat die streek in die noorde en
middel van Transvaal 90 persent of meer gedurende die somer kry. Van
hierdie streek verminder somerreenval-persentasie na die suide, ooste
en weste, dog meer bepaald van noordoos na suidwes. Die 50 persent-lyn
loop van 'n punt net suid van Walvisbaai min of meer noord-noordwes
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en suid-suidoos tot in die buurt van Swellendam en vandaar ooswaarts
'n bietjie weg van die suidkus af tot aan die kus ten noorde van Port Elizabeth.

As 'n mens die land as 'n geheel beskou, is die reenval op sy hoogste
in Maart ; daarna neem dit af tot 'n minimum in Julie, en styg weer tot 'n
tweede maksimum in November.

Net soos in die geval van ander half-tropiese lande, word Suid-Afrika
van tyd tot tyd geteister deur droogtes wat soms besonder ernstig is. Uit
'n grafiese voorstelling van afwykings van die normale jaarlikse reenval
sedert 1878, blyk dat in die loop van die dertig jaar wat werklik nagegaan is,
die hele land in geen enkele geval weens 'n tekort aan reen gely het nie, en
insgelyks was daar ook geen geval, selfs in jare van oorvloedige neerslag,
waar daar nie in sommige gedeeltes van die Unie 'n tekort was nie.

Dit is dus duidelik dat daar in die verlede alleen by uitsondering in
enige jaar 'n algemene tekort aan reen dwarsdeur die land kon gewees het,
en dat so lets in die toekoms insgelyks 'n uiters buitengewone verskynsel
sal wees.

Verreweg die grootste gedeelte van die neersiag oor die somerreenval-
streek vind plaas in verband met donderstorms, waarvan die meeste vanuit

bonder-
een of ander punt in die weste kom. Die donderstorm-

storms. frekwensie-kromme is op sy hoogste in Februarie en daal
tot 'n minimum in Junie, waarna dit weer styg en 'n onder-

geskikte maksimum bereik in Oktober ; met ander woorde, die twee
hoogste punte van die donderstormkromme kom 'n maand vroeer voor as
die twee maksimums op die reenvalkromme.

Storms van hierdie aard vind meer dikwels in die oostelike as in die
westelike helfte van die land plaas. In die ooste is daar vier streke waar sulke
storms meer dikwels as elders voorkom, en die gemiddelde aantal donder-
storms buite daardie streke neem oor die algemeen af in alle rigtings, maar die
afname is ooswaarts skerper as weswaarts. Die vernaamste van die vier streke
met gemiddeld 50 donderstorms per jaar, le in Kaffrarie in die omgewing van
Maclear, vanwaar die aantal storms na die ooste ,suide en weste vinnig afneem
tot 20 per jaar. In die ander drie streke, waarvan een in die noordoostelike
deel van die Oranje-Vrystaat, 'n tweede op die Transvaalse Hoeveld tussen
Middelburg, Pretoria en Johannesburg, en 'n derde in die ongewing van die
hoogland van Waterberg ten ooste van Nylstroom en ten noorde van Settlers
gelee is, is daar gemiddeld 40 donderstorms per jaar. Ander streke waar don-
derstorms betreklik dikwels voorkom, is in die omgewing van Vryburg, in
Betsjoeanaland, 25 per jaar, noord van Graaff-Reinet, 30 per jaar, en in die
omgewing van Sutherland, 10 per jaar. Dit blyk ook duidelik dat hierdie
versteurings aan die weskus baie selde, maar langs die ooskus taamlik dikwels
voorkom. Dis wel moontlik dat donderstorms op die hoerliggende gedeeltes
van Basoetoland selfs nog meer dikwels voorkom as in die genoemde streke,
maar gegewens to opsigte van daardie deel van Suid-Afrika is nie beskikbaar
nie.

Aangesien die grootste gedeelte van die Unie van Suid-Afrika die meeste
reen kry tydens die somermaande (Oktober tot Maart), wanneer donder-

storms meer dikwels voorkom, kan mens verwag dat die
Intensiteit intensiteit van die daaglikse reenval groter sal wees as in
van Reenval. lande waar die neersiag meer gelyk oor die hele jaar verdeel

is. Dat dit die geval is, blyk duidelik uit Tabel IV, waarin
die gemiddelde persentasie van die totale jaarlikse reenval oor die sentrale
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Witwatersrand, bereken volgens verskillende daaglikse neerslae, in ver
gelyking met dergelike gegewens vir Greenwich, aangegee word :-

Tabel IV.—Vergelyking van die Intensiteit van Reenval oor die Sentrale Wit-
watersrand, Transvaal, en in Greenwich, Engeland.

Persentasie van Jaarlikse Reenval.

Volume per Dag.
Sentrale Witwaters-

rand (Transvaal).
Greenwich
(Engeland).        

Duim.

0•01-0•10 	
0.11-0-25 	
0 .26-0-50 	
0.51-1.00 	
1.01 en meer 	

6.64
13 09
23.57
33.52
23.18

16.18
27.97
30.78
20.03
5.03         

Uit Tabel IV sal opgemerk word dat slegs 43 persent van die jaarlikse
reenval oor die Witwatersrand in buie van 'n halfduim of minder per dag
val, teenoor 75 persent in Greenwich. Hoeveelhede van 2 tot 4 duim in
een dag kom vry dikwels voor, en is, byvoorbeeld, tienmaal in elf jaar in
Johannesburg aangeteken, terwyl strawwer neerslae as 4 duim tweemaal
in dieselfde tydperk berig is ; die maksimum op 'n enkele dag was 6.12
duim. Daaglikse neerslae van meer as 2 duim het voorgekom oor die grootste
deel van Suid-Afrika, behalwe skynbaar aan die weskus. Op bale stasies
langs die suid- en suidooskus, en ook verder na die binneland, is hoeveelhede
van 5 duim en meer op een dag aangeteken, terwyl neerslae van 10 tot
18 duim tussen Durban en Swellendam nie onbekend is nie. Verder is hoe-
veelhede van meer as 20 duim aangeteken oor twee tot drie dae in die suide
en suidooste, selfs in halfdroe streke, waar die neerslag op een dag soms
die gemiddelde jaarlikse reenval oortref. Baie swaar reens binne kort
tydperke, veral met donderstorms, kom voor oor die hele somerreenval-
streek. Neerslae teen meer as 10 duim per uur het al vir 'n paar minute
geval, en 4 duim is werklik aangeteken tydens 'n neerslag wat 'n uur geduur
het. Sulke swaar reens veroorsaak natuurlik oorstromings, wat dikwels
bale skade aanrig, veral in laagliggende lande en stede. Hoewel oorstromings
in die somerreenvalstreek meestal te wyte is aan swaar donderbuie, is dit
of en toe ook te wyte aan 'n ligter aanhoudende neerslag oor 'n groot
streek, soos in die geval van die oorstroming van die Gamtoosrivier in Mei
1916.

Hierdie hewige reenval het 'n belangrike invloed op landbou, aangesien
daar tydens sulke storms minder water in die grond intrek as met ligter
reens. Daarenteen kan die groter hoeveelhede water, wat afloop tydens
swaar buie, in damme, ens., vir besproeiingsdoeleindes opgevang en vir
wintergewasse aangewend word.

Hael en Sneeu.

Hael kom hoofsaaklik in drie verskillende vorms voor :-

(1) Sagte Hael, bestaande uit klein, ronde korrels, omtrent die
grootte van 'n ertjie, dof en wit soos saamgeperste sneeu ;

(2) Ysel, groter en vaster en deurskynend, soos bevrore reen-
druppels ; en
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(3) Egte Fin!, bestaande uit stukkies ys van onreelmatige vorm, dog
meestal peervormig of paddastoelvormig, met 'n sentrale dowwe
kern omring deur 'n reeks van min of meer konsentriese harde
en sagte lae wat om die beurt deurskynend en dof is. Die buitenste
Iaag van hierdie haelstene het dikwels 'n aantal tandvormige
punte. Die haelstene is van afwisselende grootte, en is dikwels
so groot as albasters, maar af en toe so groot as hoendereiers of
selfs lemoene.

Hael van die eerste soort kom meestal voor met lentebuie, en soms
in die winter, wanneer dit nou en dan deur sneeu gevolg word. Die tweede
soort is hoofsaaklik 'n winterverskynsel. In teenstelling hiermee kom egte
hael gewoonlik met donderstorms voor, en meestal gedurende die warmste
tyd van die jaar. Hoewel egte hael hoofsaaklik as 'n somerverskynsel beskou
word, kan sulke storms ook gedurende die wintermaande plaasvind, soos
by Fauresmith, Oranje-Vrystaat, op 19 Junie 1900. 

Hael kom ook, hoewel bale selde, in 'n vierde vorm voor, naamlik
in die vorm van onreelmatige stukkies ys, wat lyk soos fragmente van groter
stukke, wat deur botsing met mekaar opgebreek is ; die stukkies is soms
lank en smal. Hierdie vorm is waargeneem in Pretoria saam met egte hael.

Die aantal dae per jaar waarop haelstorms in Transvaal voorkom, wissel
af tussen 80 en 133, met 'n gemiddelde van 106 ; in die Kaapprovinsie, waar
die werklike aantal dae afwissel tussen 73 en 131, is die gemiddelde 105 dae.
Tabel V toon die gemiddelde aantal dae in elke maand waarop by een of meer
stasies in die Kaapprovinsie en Transvaal hael geval het.

Tabel V.—Gemiddelde Aantal Haeldae in elke Maand in Transvaal en die Kaap-
provinsie.

.a.; 6 .,.; . • • .
Provinsie. d

A
_ci
ii)

m
''

'
.t

---
i'

E
2.

=
2-,

"
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a.
,5",

'j
0

8
z L

-
u

Kaap 	 11.913.811.6 7.0 7.5 4.5 4.9 4.0 7.4 9.510.512.4 105.0

Transvaal. 	 13.5 8.410.4 6.3 3.9 0.7 1.8 1.8 6 615.5 20.1 16.9 105.9

Uit Tabel V sal opgemerk word dat die aantal haeldae, alle vorms in-
begrepe, in Transvaal die hoogtepunt bereik in November met 'n onder-
geskikte tweede maksimum in Maart, terwyl die maksimum in die Kaap-
provinsie in Februarie, en 'n sekondere maksimum in Desember bereik
word. In Transvaal kom die minimum voor in Junie, maar in die Kaap eers
in Augustus. Die aantal haeldae gedurende die wintermaande is veel groter
in die Kaapprovinsie as in Transvaal, 'n toestand wat skynbaar nou verbonde
is aan die groter winterreenval in die Kaapprovinsie as in Transvaal. Hael-
storms veroorsaak dikwels bale skade aan vrugte, gewasse, vensterruite,
ens., en die hael slaan soms talle kleinvee dood ; dit is veral die geval in
Transvaal, waar hierdie storms die hoogtepunt bereik in die begin van die
groeiseisoen. Gelukkig val hael gewoonlik in smal stroke van beperkte
Iengte, sodat soms slegs 'n gedeelte van die gewasse op 'n plaas verniel
word, en die res onbeskadig bly.
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Sneeustorms kom betreklik selde voor, en gewoonlik ook net in die
bergagtige streke. Op die kusvlaktes val daar baie selde sneeu, soos blyk
Sneeu uit die verklaring dat dit selfs op Tafelberg (Kaapstad) slegs

sewemaal in vier-en-veertig jaar waargeneem is ; op die Hoe-
veld (Transvaal) is dit in slegs elf uit sewe-en-vyftig jaar aangeteken. Hierdie
vorm van neerslag kom egter veel meer voor op die berge in die ooste van
die Kaapprovinsie, waar dit minstens drie- of viermaal elke winter gesien
word.

Oorsake van Weersveranderings.

Noudat die heersende klimaats- en meteorologiese toestande in Suid-
Afrika in bree trekke uiteengesit is, sal dit nie onvanpas wees om sommige
van die oorsake van weersveranderings in ons land na to gaan nie.

Suid-Afrika is gelee in die hoogdrukgordel van die suidelike halfrond,
en word beinvloed deur die laagdrukgordel rondom die poolstreek, sodat
die land gedurig onderhewig is aan die invloed van hoe- of laagdruksteurings
wat met ongereelde tussenpose van een of ander westelike punt van die
kompas in oostelike of noordoostelike rigting beweeg.

In die sourer is daar, weens die strawwe verhitting van die land, 'n
min of meer permanente lae lugdruk oor die sentrale deel van Suid-Afrika
en die bygaande sketse dien om aan to toon hoe die weer beinvloed word
as 'n hoogdrukstelsel langs die kus van die suidweste na die noordooste
beweeg.
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In Fig. 1 word isobare, of lyne van gelyke lugdruk, herlei tot seevlak,
en lugbeweging (deur pyltjies) om 8.30 v.m. op 13 Januarie 1934 aangedui.
Die isobare toon die permanente lae lugdruk oor die binneland, en 'n hoog-
drukstelsel of antisikloon oor die suidkus, met die maksimum druk by Kaap
Agulhas. Fig. 2 toon die toestande twee dae later, die donkerder deel stel
in beide gevalle die streek voor waar dit gereen het. Daaruit blyk dat dit
tydens die beweging van so'n hoogdrukstelsel langs die kus feitlik orals
in die hele somerreenvalstreek gereen het. Die rede waarom neerslag
onder hierdie omstandighede plaasvind, word duidelik as 'n mens let op

Fig. 2.—Isobare en wind op Maandag 15 fanuarie 1934 om 8.30 v.m. Die donker
gedeelte toon waar dit gereent het gedurende die 24 uur voor bogenoemde tyd.

die lugbeweging wat met die verskuiwing van lugdruk gepaard gaan. Die
twee tekenings (Figure 1 en 2) toon duidelik dat lug van die hoe- na die laag-
drukstreek stroom, dit wil se van die see na die land. Hierdie lug wat van
'n warm oseaan af kom, is belaai met vog wat orografies, teen die oostelike
kransbergreeks, en meesal in die vorm van donderstorms, oor die binneland
uitgestort word.

Die hoeveelheid reen wat onder bogenoemde omstandighede val, hang
hoofsaaklik af van die intensiteit van hoog- of laagdrukstelsels (of die steilte
van die drukgradient van hoog na laag), van die snelheid waarmee die hoog-
drukstelsel rondom die kus beweeg, en ook van die rigting van beweging,
wat meer noordwaarts (oor die land) of suidwaarts kan wees.

In die winter is die toestand min of meer andersom : Die landmassa
koel sneller af as die omringende oseane, met die gevolg dat 'n permanente
hoogdrukstelsel of antisikloon oor die land ontstaan, waardeur enige toe-
stroming van vog van die see af verhoed word, sodat daar noodwendig geen
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HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

neerslag kan plaasvind nie. Die enigste dele wat gewoonlik in die winter
reen kry, is die suidwestelike en suidelike kusstreke van die Kaapprovinsie.
In Figuur 3 word aangetoon dat neerslae plaasvind met noorde- of weste-
winde net agter 'n laagdruksteuring wat langs die kus ooswaarts beweeg.
Oor die res van die Unie waai die wind, weens die hoe lugdruk oor die land,
van die land of seewaarts. Voorgaande beskrywings toon die algemene
verloop van sake tydens weersveranderings in ons land. 'n Mens moet
egter onthou dat tallose minder belangrike afwykings, waarvan besonderhede
nie hier verstrek kan word nie, moontlik kan plaasvind.

Baie menings is al op verskillende tye aan die hand gedoen aangaande
die bestaan van weersiklusse, en ook in verband met die vraag of Suid-

besig is om op te droog of nie. Sommige van die gevolg-
Weersikiusse. trekkings van T. E. W. Schumann en W. R. Thompson, coos

vervat in hul verhandeling wat onlangs verskyn het onder
die opskrif " A Study of South African Rainfall, Secular Variations and Agricul-
tural Aspects " (Universiteit van Pretoria, Reeks No. 1, 28) word derhalwe
hier aangehaal :-

„ Geskiedkundige ondersoek het aan die lig gebring dat daar binne
historiese tye fundamentele klimaatsveranderings in sekere dele van die
wereld plaasgevind het. Dit lyk dus logics om te verwag dat sekulere ver-
anderings van korter duur ook in sekere dele van die w'ereld sal voorkom.
Vir sover dit Suid-Afrika betref, word hierdie verwagting deur 'n ontleding
van die rekords in verband met reenval bevestig.
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Dit blyk dat sekulere veranderings nie uitsluitlik aan toevallige ver-
bindings van jaarlikse skommelings toegeskryf kan word nie, maar werklik
weens fisiese oorsake ontstaan, en dus die gevoig moet wees van weerkundige
faktore wat oor !anger of korter tydperke van jare hul invloed laat geld.

Oor die grootste deel van die Unie was daar omstreeks die jaar 1890
oorvloedige reens. Dis miskien die rede waarom daar so'n algemene idee
bestaan dat Suid-Afrika aan die opdroog is. Gedurende die laaste 40 tot 50
jaar het die jaarlikse reenval in sekere dele van Suid-Afrika min of meer
beslis, hoewel onreelmatig, afgeneem. Daar is egter geen bewys van 'n
permanente vermindering nie, en tydperke van oorvloedige reens kan met
vertroue in die toekoms verwag word.

Neerslag word in die eerste plek deur wereldwye lugbewegings beheers,
'n bewering wat bevestig word deur die feit dat die reentydperke in Aus-
tralia en Suid-Afrika saamval. Derhalwe kan die Kalahariskema van Schwartz,
as dit uitgevoer word, slegs 'n sekondere of minder belangrike invloed op
die reenval in Suid-Afrika uitoefen ".

(Dr. Theo E. W. Schumann, Hoofweerkundige van die Unie.)

Teken in op „ BOERDERY IN SU ID-AFRIKA, - die
maandblad van die Departement, wat u op hoogte sal hou van
die jongste ontwikkelings op grondkundige en akkerbougebied.

Die intekengeld is slegs 5/- per jaar.
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B. Oorsprong, Klassifikasie en Vrugbaarheid
van Grond.

oNLANGS is 'n wetenskaplike ekspedisie uitgestuur om 'n nuwe eiland
te ondersoek wat warm en stomend uit die Stille Oseaan opgeduik

het. As hierdie kaal klip genoeg afgekoel het, sal die grondvormende
prosesse begin. Die spore van verskillende mossoorte wat

H oe G rond deur die wind rondgewaai word, sal op beskutte plekke ont-
Ontstaan.

kiem en daar sal hulle met behulp van die hitte van die son, die
vog van die lug en die nodige mineraalstowwe wat uit die rots opgelos word
(deur die oksaalsuur wat hulle afskei), groei, groot word en doodgaan.
Nuwe geslagte sal van hul liggame gebruik maak, en ander lae vorms van
lewe sal groei en gebruik maak van die materiaal wat die mossoorte ver-
samel het, en sal op hul beurt bydra tot die oorblyfsels en die weg baan vir
plante van 'n hoe orde.

Die hitte van die dag en die koue van die nag veroorsaak onegalige
uitsetting en inkrimping van die rotsmassa, deeltjies breek af, splete word
gevorm waarin water kan indring en waarin die uitsetkrag van vriesende
water nog meer en dieper barste kan veroorsaak. Stukkies klip val in
hierdie barste, dooie plante versamel daarin, saad van plante van 'n hoer
orde ontkiem en veroorsaak nog verdere krake met hul sterk wortelstelsels.
Die koolsuur uitgeskei deur die wortels van plante kan, opgelos in water,
feitlik enige mineraalstof in die rots oplos. Oksidasie vind plaas, helder
rooi ysterpiriet word, byvoorbeeld, geoksideer tot rooi ysteroksied, set
uit in volume en is meer'oplosbaar in hierdie toestand, terwyl die geoksi-
deerde swawel ontstaan gee aan 'n baie sterker oplossende suur. Ver-
skillende mineraalstowwe neem water op en ondergaan skeikundige veran-
derings, sit uit en veroorsaak swak plekke en los uiteindelik op sodat nader-
hand net die kwarts en sanddeeltjies agterbly. Die proses om water op te
neem en skeikundig daarmee te verbind, word hidrasie genoem. Die klein
harde deeltjies wat deur die wind rondgewaai word, asook die branders
deur hul meganiese werking, slyt die rots weg. In woestyntsreke word die
rotse baie weggevreet deur gronddeeltjies wat in die wind rondwaai, en
daar is bale gevalle op die Suid-Afrikaanse kus waar sand wat in die wind
rondwaai in 'n kort tydjie ruite dof en selfs ondeurskynend gemaak het,
'n aanduiding gee van die wegvretende krag van die deeltjies.

Die verskillende prosesse van ontbinding en opbreking wat meganies
en skeikundig bewerkstellig word deur plante en natuurkragte, verslyt
langsamerhand die hardste rots om grond te vorm. Reenwater wat am-
moniak en salpetersuur bevat, help ook om rotse op te los.

Rotse bestaan uit verskillende soorte minerale, en in die algemeen kan
ons se dat, uit hoe meer minerale hulle bestaan, hoe makliker hulle ontbind

en opbreek. Graniet en ysterklip (doleriet) word as ver-
Verwering	 basend hard beskou en is fisies baie hard, maar 'n suiwer
van Minerale
en Rotse. kwartsrots wat grotendeels bestaan uit kieselaarde (silika)

is baie beter bestand teen skeikundige verwering omdat dit
minder oplosbaar is, en teen fisiese verwering omdat dit meer egalig is
en nie onderhewig aan dieselfde spanning en druk ten gevolge van die onge-
lyke uitsetting en sametrekking van die verskillende minerale nie.
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Baie van ons beste gronde kom oorspronklik van donkerblou ysterklip
of doleriet, en die harde deeltjies, wat oorbly nadat die verweringsproses
byna voltooi is, word algemeen op ons wee gebruik as gruis. Elkeen het
al 'n groot klip gesien wat bedek is met rooi ysteroksied wat deur water
opgelos is uit doleriet en daarna aan die oppervlakte saamgepak het ; as ons
dit wegbreek vind ons die klip donker blinkerig en kristallyn en ons kan
die skitterende vlakke sien van die verskillende minerale (veldspate,
angiet, mika, en silika) waaruit dit bestaan.

Fig.1.—Profiel van rooibruin grond, omtrent 24 myl
suidwes van Potchefstroom—A. Ligte sanderige leer ;
B. Donkerbruin krummelrige ouklip, bestaande uit

oksiede van yster en mangaan.

Ons vind ook gedeeltes wat tot 'n groter mate verweer en ontbind
het en mens kan die konsentriese lae een na die ander wegbreek totdat,
mens by 'n vaster gedeelte kom en uiteindelik by 'n onverweerde kern
vaste rots. Die oplosbare bestanddele van die minerale is langsamerhand
opgelos deur koolsuurbevattende water en uitgeloog. Met uitloging
van die yster, kalk, soda, potas, magnesia en aluminium krummel die rots
langsamerhand weg en bly alleen die onoplosbare minerale, hoofsaaklik
kieselaarde en silikate van verskillende vorms en groottes agter. So ontstaan
die verskillende gronddeeltjies wat in verskillende verhoudings al die ver-
skillende goedbekende grondsoorte uitmaak.
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Die gronddeeltjies wat offisieel erken word, soos voorgeskryf deur die
Internasionale Bodemkundige Vereniging, in die meganiese ontleding van

Grond- die grond, nadat die „ klippe en gruis " afgeskei is van die

deeltjies	 „ fyn aarde " deur dit te sif in 'n sif met gaatjies 2 mm.
en -tipes.	 groot, is as voig

Deursny in
Naam van Deel.	 Millimeters

(by benadering).
Fyn Gruis 	 2.0	 tot 0.200
Sand 	 0.20	 „	 0.020
Slib	 (slik) 	 0.020	 „	 0.002
Klei  	 0.002 en minder.

Verskillende mengsels van hierdie dele vorm die grondsoorte wat
die boer goed ken as klei, kleileemgrond, fyn sanderige leemgrond en sand-
grond. Grond word gewoonlik in twee groot klasse verdeel :-

(1) Sedentere grondsoorte, of grondsoorte wat bly le op die plek
waar hulle ontstaan het.

(2) Vervoerde grondsoorte—groot lappe grond wat oorspronklik
deur water of wind ver van die rots waaruit die deeltjies oor-
spronklik van kom, weggevoer is. Die besbekende voorbeeld
hiervan is miskien die sogenaamde spoelgrond wat langs die walle
van feitlik al ons riviere voorkom.

Selfs nie 'n populere bespreking van hierdie aard sou volledig wees tensy
melding gemaak word van die wonderlike werk wat Russiese grondweten-
skaplikes in verband met grondgenetika en -klassifikasie doen nie. Hul
veelomvattende en hoogs-wetenskaplike geklassifiseerde stelsel word nou
met verskillende wysigings deur alle beskaafde volke aangeneem, en op die
vergadering van die „ Eerste Internasionale Bodemkundige Kongres " in
Washington in Junie 1927, is 'n komitee aangestel om 'n skema van kiassi-
fikasie te probeer opstel wat in bree beginsels op die grondsoorte van die
wereld toegepas kan word. Geen bepaalde skema vir die kiassifikasie van
grondsoorte is deur die Internasionele Bodemkundige Vereniging aangeneem
nie, maar die algemene beginsel wat op die oomblik aangeneem is, is om die
grondsoorte ooreenkomstig hul bepaalde eienskappe op die veld te kiassi-
fiseer, in sekere mate aangevul deur inligting in die laboratorium ingewin,
eerder as op grond van veronderstelde faktore van grondvorming.

Die Nuwere Beskouing van Grondvorming en -kiassifikasie.

Grond is nie net 'n mengsel van 'n vaste samestelling bestaande uit
stukkies rotsdele wat verbrokkel het, die organiese oorblyfsels van plant-
lewe en verskeie mikro-organismes nie, maar is 'n Iiggaam wat onderhewig
is aan gedurige verandering en ontwikkeling deur dieselfde natuurlike pro-
sesse wat die verbrokkeling en ontbinding van die moederrots teweeggebring
het. Dieselfde meganiese mengsel van gronddeeltjies en organiese stof wat
aan verskillende klimaatstoestande blootgestel word, sal aanleiding gee
tot bale verskillende grondsoorte met duidelik-verskillende profiele. Daar
vind groter veranderings plaas in die grond as in die rots self, veranderings
toe te skryf aan fisiese, skeikundige en biologiese faktore. Die grond is
dus gladnie 'n dooie lets nie, maar 'n natuurlike dinamiese liggaam wat
veranderings ondergaan wat grotendeels beinvloed word deur die tern-
peratuur, hoeveelheid en aard van die reenval in die streek waarin hulle
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te lande gekom het. As dit onder bepaalde klimaatstoestande ongestoord
gelaat word, bereik dit langsamerhand 'n ewewig en vorm uiteindelik 'n
bepaalde soort in daardie klimaatstreek met 'n mooi duidelike en kenmer-
kende profieltipe tot 'n diepte van 'n hele paar voet. 'n Duidelike tipe vir
'n bepaalde klimaatsone, sluit nie goedbekende variasies binne daardie
klimaatsone, toe te skryf aan verskille in plaaslike toestande, uit nie. By-
voorbeeld, vogtigheidstoestande speel 'n vername rol in grondvorming en
of volgens die aard van die dreinering die grondvogtigheid hoog, gemiddeld,
matig, onvoldoende, oormatig of tydlik oormatig is, sal verskillende variasies
in die grondtipe aangetref word ; byv. vleigronde, brak-, sand-, klei-, klei-
leem-, leem en sanderige leemgronde kan in enige soontipe aangetref word,
maar daar is altyd die vernaamste soort en profiel wat die grootste gedeelte
van die grond van die streek uitmaak en in werklikheid die heersende kli-
maatstoestande weerspieel.

Die vier groepe stowwe wat onder uiteenlopende klimaatstoestande
grootliks die grondsoort bepaal, is : (1) Die sterk base. nl. die alkalied,

natrium en potas en die erd-alkalie van kalk en magnesium ;
Faktore in	 (2) Die oksiedes van yster en aluminium (seskwioksiedes).
G rond-
worming.	 (3) Kieselaarde of silika (sand). (4) Organiese stowwe en

hul ontbindingsprodukte.

Dokuchaiev, die groot Russiese navorser, waar hy die volgende faktore
aangee as die oorsaak van grondvorming, beweer dat „ elke droelandse
plantdraende grond is in alle gevalle slegs 'n produk van die volgende faktore
van grondvorming : (1) Die aard van die oorspronklike rots ; (2) die kli-
maat van die betrokke omgewing ; (3) die hoeveelheid en aard van die plante-
groei ; (4) die ouderdom van die grond ; (5) die ligging van die omgewing
(byv. die water wat in die grond gehou word deur slegte dreinering op lae
plekke, beInvloed die grondtipe in bale groot mate).

„ (a) As die bogenoemde faktore dieselfde is in twee verskillende om-
gewings, afgesien daarvan hoe ver hulle vanmekaar mag wees, moet die grond
in die twee omgewings ook eners wees, en gevolglik (b) as ons hierdie faktore
grondig bestudeer het, kan ons vooruit se hoe die grond self daar moet
uitsien."

'n Seksie deur die grond tot 'n diepte van gewoonlik vyf voet of meer
om al die verskillende lae of horisons te wys, word die grond-profiel genoem.

Die boonste laag of lae waarvan die vier groepe van stowwe
Die Grond- wat reeds genoem is, deur die reen geloog word, is bekend
profiel.

as die eluwiale horison. Kortheidshalwe word dit die
A-horison genoem en daar kan ook 'n A 1-, A,- en 'n A 3 horison wees. Die
horisons waarin die geloogde stowwe neergele is, is bekend as die illuwiale
of B-horisons en hiervan kan daar ook 'n hele paar wees : Die B-horisons
is die versamelingsone van ysteroksied, alumina, en kalsium-karbonaat.
C-horison is die horison van die vervallende rotsonderlaag, wat die moeder-
rots of 'n ander rotslaag kan wees.

As die boer van plan is om sy lande te besproei of diepgewortelde
gesaaides soos lusern en vrugtebome aan te plant, is dit van groot belang
dat hy die grond-profiel op baie plekke moet bestudeer. In ons moderne
grondopnames word nie alleen die grondoppervlakte nie, maar ook die
grondprofiel tot 'n aansienlike diepte in klein besonderhede beskryf.
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Baie jare gelede is in Rusland opgemerk dat daar op sekere breedte-
grade 'n bree streek swart grond deur die land loop, en dat waar die klimaat

hoer-op en laer-af anders was, die grond ook verskil het.
Klimaats-	 Dis gemerk dat deur die land volgens vogtigheidsgraad in
klassifikasie
van Grond.	 5 streke in te deel, nl. aried bale droog), semi-aried, swak-

aried, semi-humied en humied (bale vogtig) en ook deur die
warmtesone op te deel in vyf, nl. Poolstreek, koud, gematig, subtropies en
tropies, 25 klasseverkry kon word, 5 in elkvan die 5 hittesone, en 5 in elk van die
5 vogtigheidstreke. Hoewel daar nog nie 25 sonale grondtipes onderskei
is nie, is die verwantskap tussen vogtigheid en temperatuur soos dit die
grondsoort beInvloed, definitief vasgestel. Van die noorde na die suide
van Rusland verminder die neerslag reen en sneeu geleidelik met stygende
temperatuur, en die volgende algemene„ klimaatsgrondklasse ” word as
tipies beskou : tundra-gronde, bosgronde, bos-steppegronde, steppe-
gronde en drod steppegronde. In Rusland is daar verskeie bale fynere
klassifikasies maar die volgende soon-tipes word algemeen erken :

(1) „ Tundra "-sonale tipe, waarin die ondergrond gedurig verys is.

(2) Die „ Podsol "-tipe (askleurig). Hierdie grondsoorte word so
genoem weens hul ligte kleur, daar al die ysteroksied uitgeloog
is uit die A-horison deur suur humus-verbindings onder 'n hoe
reenval.

(2a) Waar die reenval nie heeltemal so hoog is nie, is die grond van
'n donkerder grys kleur, weens die feit dat die yster en alumina
nie so erg uitgeloog is nie.

(3) „ Chernozem "-grondsoorte (swart). Hierdie algemene soort is
van 'n donkerbruin of swart kleur, weens die ophoping van orga-
niese stowwe as gevolg van swaar reens gedurende kort tydperke,
gevolg deur lang droogtes wat die organiese stowwe nie kans
gee om te ontbind nie. Dit word ook gekenmerk deur 'n ophoping
van konkresies kalk-karbonaat in die onderste A-horisons.

(4) Die kastanje- of rooibruinkleurige grondsoorte wat ten opsigte
van struktuur met die chernozem ooreenkom, maar die versame-
ling van kalk is meer in die laer horisons gekonsentreer en bevat
minder organiese materiaal, aangesien hulle in 'n effens droer
streek gevorm is.

Die liggekleurde woestyn-grondsoorte. In hierdie geval versamel
daar feitlik geen organiese stof nie, geen sout word uitgeloog nie
en van die oppervlakte na onder wys die grond dat daar karbonaat
aanwesig is. Op dieselfde manier as wat duidelike variasies binne
klimaatstreke van plantegroei en grondsoorte gevind word na
gelang mens van die trope na die poolstreke gaan, kan sulke
variasies ook gesien word binne 'n paar myl op 'n berg soos
Kilimanjaro wat, hoewel dit op die ewenaar le, op sy kruin 'n
poolstreekse klimaat het, terwyl tropiese bosse welig aan sy voet
groei.

Grondsoorte in Suid-Afrika.
Op bladsy 603 verskyn 'n verduideliking van 'n grondkaart van die Unie,

opgestel, nie uit 'n wetenskaplike oogpunt nie maar suiwer vir gebruiksdoel-
eindes, deur arriptenare van die Afdeling Skeikundige Diens, waarin die ver-
spreiding van die tipes aangegee word cover dit moontlik was om dit te doen
met die beperkte besonderhede wat destyds beskikbaar was. Hoewel ons nou
oor meer inligting insake sekere seksies beskik, kan ons nie die kaart vir

(5 )

598



DIE GROND EN SY VRAAGSTUKKE

al die dele van die Unie hersien nie en verkies gevolglik om dit onveranderd
to publiseer, veral aangesien dit vanuit die oogpunt van praktiese landbou,
'n nuttige doel dien.

Op grond van die inligting versamel deur die verkenningsgrondopname
van die groter gedeelte van die somerreenvalstreek, is dit bepaal dat die
grondsoorte van Suid-Afrika in sonale klimaatstipes geklassifiseer kan word
en in hulle, veral die wat in die sub-humiede streek val, is die invloed van
die moederrots nog bale duidelik. Tot dusver is die volgende grondgroepe
erken en taamlik noukeurig fisies en skeikundig bestudeer :-

(1) Lateriet en lateritiese rooi-aarde.
(2) Geel aarde.
(3) Grys ysterbevattende lateritiese grondsoorte.
(4) Bruin tot rooierig-bruin ysterbevattende lateritiese grondsoorte.
(5) Onryp berggrondsoorte.
(6) Podsol-grondsoorte : (a) Hoeveld-prairiegrondsoorte, (b) Pod-

sol-berggrondsoorte.

Fig. 2.—Betsjoeanalandse profiel, naby Border-stasie. A. Ligte rooibruin fyn
sandleem ; B. Rots, korrel- en poeierkalk.

(7) Subtropiese half-ariede grondsoorte : (a) Rooierig-bruin onuit-
geloogde grondsoorte en (b) swart kleigrondsoorte.

(8) Woestyn-grondsoorte : (a) Kalaharisand en (b) Kalaharisand op
kalk.

(9) Eoliese sanderige grondsoorte.
(10) Solonetz-grondsoorte, en
(11) Solonshak-grondsoorte.

Die vraagstuk in die Unie is effens anders as in Rusland, en hier word die
reenval minder van oos na wes, terwyl die temperatuur van suid na noord
styg. Die twee vernaamste faktore staan reghoekig teenoor mekaar in
plaas van dat hulle ewewydig le, en die saak word nog meet ingewikkeld
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gemaak deur verskillende hoogteliggings. Op hierdie manier kom ons
toestande meer met die van die Verenigde State van Amerika ooreen.

Hoewel 'n seksie betas met die uitvoer van bodemopnemingswerk al
vir die afgelope 10 jaar in die Unie bestaan, het dit hoofsaaklik aandag geskenk
aan besproeiingskemas en -projekte, waarvan ongeveer 50, wat 'n opper-
vlakte van naastenby 14 miljoen acres beslaan, in besonderhede ge-
durende die genoemde typderk ondersoek is. Die personeel beskikbaar
vir 'n algemene bodem-opname was bale beperk. Aangesien die getal nuwe
besproeiingsondernemings waarskynlik sal afneem, bestaan die moontlik-
heid egter dat meer tyd in die nabye toekoms aan 'n algemene bodemop-
name gewy sal word. Ondersoekwerk van algemene aard in verband met
grondsoorte van besproeiingskemas sal natuurlik meer aandag vereis.

Fig. 3.—Laeveldse profiel, naby Letaba-stasie.
A l Liggrys sanderige leem ; A z Liggrys ligte
sanderige leem ; B 1 Liggrys sandgruis-leem ;
B 2 Baie liggrys sanderige gruissement (ouklip) ;
B 3 Bruin gruiserige kompakte klei. Die gruis
bestaan uit oksiede van yster ; C. Halfverweerde
graniet.

Glinka verdeel grondsoorte in twee groot klasse : (1) Onryp, en
(2) Ryp. In die geval van die onryp grond het al die grondvormingsprosesse
nog nie die grond so volledig moontlik ontwikkel nie, en ewewig is nog
nie bereik nie, en die invloed van die moederrots kan nog waargeneem
word. In die geval van ryp grondsoorte is die invloed van die moederrots
op die minste. Persone wat die geologiese kaart van Transvaal ken, moet
noodwendig opmerk dat die grondtipe op so bale plekke blykbaar met die
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geologiese formasie ooreenstem, byvoorbeeld, die growwe sand-leemgrond
op die ou graniet in die noorde en ooste, die ligkleurige fyn sanderige leem-
grond op die Waterberg-formasie beide in daardie distrik en in Middelburg,
die noriet swartturf in verskillende distrikte, die suur helderrooi grond
op die Witwatersrand-formasie.

Daar is nog 'n opmerklike voorbeeld in die oostelike Oranje-Vrystaat :
In 'n streek 40 tot 70 myl van die Basoetolandgrens word 'n pragtige lig-
bruin, fyn sanderige leemgrond aangetref, met 'n geelklei-ondergrond
waarin en waarbo daar talryke versamelings van bruinystersteen is. Dit
is bepaald 'n hoereenvalstreek, maar die streek kom ook ooreen met die
van die grotsandsteen. Watter een het die meeste invloed op daardie
kenmerkende grondtipe gehad, die talkagtige grotsandsteen met fyn grond-
deeltjies of die 25 tot 30 duim reenval ?

Hoewel dit nog geruime tyd sal duur voor ons duidelik sal kan aantoon
wat die verskille as gevolg van klimaat is, is die uitwerking van klimaat op
die grond-profiel in die hoe-reenvalstreek van die ooste en die laes van die
weste, baie opvallend.

Afgesien van die genoemde sonale grondtipes, moet melding gemaak
word van 'n paar belangrike subtipes wat weens verskillende plaaslike toe-
stande in baie sones aangetref word, sons byvoorbeeld :-

(1) Solonshak- of alkaliese grondsoorte wat 'n oorvloed oplosbare
soute of brak bevat.

(2) Turf. Waar dreinering sleg en water volop is, versamel organiese
materiaal, aangesien dit nie behoorlik onder anaerobiese toestand
kan ontbind nie, en op hierdie manier word turf geleidelik gevorm.
Taamlike groot turflae kom voor in die dolomietvleie van die
westelike Transvaal.

Boere wat moeilikheid ondervind met brak moet hul naaste Landbouskool
raadpleeg, veral as hul watervoorraad en besproeibare grond beperk is.

Baie grond kan herwin word as mens behoorlik to werk gaan,
Alkaliese maar die grond kan ook maklik skeikundig en fisies deur
ofBrak-
grondsoorte. slegte metodes geruIneer word. As swartbrak of natrium-

karbonaat aanwesig is, verskaf dreinering alleen tydelik ver-
jm ligting. Dreinering kos van £15 tot £25 per morg, en tensy daar oor-

genoeg kalk in die grond of besproeiingswater is, moet dit in hoeveelhede
van 1,000 tot 4,000 lb. per morg, asook diermis en ongeveer 6,000 tot 8,000
lb. swawel eenmaal in 4 jaar toegedien word. Deur sulke metodes is nuttelose
grond in Kalifornie herwin, maar dis 'n lang en duur proses, en die boer moet
eers die raad en hulp van die Departement inwin voordat by die herwinning
van enige brakgrond onderneem.

(Oorspronklike artikel deur Thos. D. Hall, nagesien deur C. R. van der Merwe.
Afdeling Skeikundige Diens).

	 •0	

Verduideliking van die Landbou-grondkaart van die Unie
Die grondsoorte van die Unie word vir landboukundige doeleindes

onder 9 hoofstreke opgedeel wat gerieflikshalwe grond-provinsies genoem
word. Die vernaamste faktore wat by hierdie groepering in aanmerking
geneem word, is klimaat, topografie, geologie, landboukundige gebruike
en moontlikhede. Dikwels was die beskikbare gegewens, veral wat die
grondsoorte betref, maar min. In die lig van kennis wat opgedoen is, sal
die kaart dus waarskynlik gewysig moet word. Dit moet duidelik verstaan
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word dat die groepering op bale bree lyne gedoen is en dat daar noodwendig
in enige grond-provinsie uitsonderings op die algemene reel moet wees
wat nie aangestip kon word nie. Elke grond-provinsie is egter opgesny
om streke ooreenkomstig boerdery-praktyk en die vernaamste grondtipe
aan te toon. Elke onderverdeling word duidelik op die kaart aangetoon en
het 'n nommer sodat mens maklik die bygaande verklaring kan raadpleeg.
(Sien kaart op bladsy 601-602.)

Vanuit 'n fisiese oogpunt beskou, is daar alle tipes grondsoorte, van
gruissoorte tot bale swaar kleigrondsoorte. Sommige van hulle bevat
so veel as 50 persent klei, soos byvoorbeeld, die swart kleigrondsoorte
(algemeen bekend as swart turfgrond). Skeikundig is daar in die grondsoorte,
te oordele volgens internasionale standaarde, 'n tekort aan fosfate, humus
en stikstof. Die stikstofgehalte is egter in die meeste gevalle blykbaar
toereikend vir die watervoorraad en die fosfaatgehalte. Potas is gewoonlik
in genoegsame hoeveelhede aanwesig. Grondsoorte afkomstig van graniet
en sandklip het gewoonlik 'n bale lae kalkgehalte. In die droer streke is
brak algemeen in die grond of ondergrondlae, veral in grond-provinsie G,
die sentrale en suidwestelike gedeeltes van grond-provinsie B, die gedeeltes
op die grens van Swaziland en dele van grond-provinsie E en F, aanwesig.
Vloedwater wat ontstaan in die Karo-rotsreeks in gewoonlik sag en bevat
natriumbikarbonaat wat die besproeiingswaarde daarvan verminder.

Hierdie grond-provinsie sluit rofweg in die hele Transvaal, noord van 'n
lyn wat van wes na oos deur die omgewing van Lichtenburg, Krugersdorp,

Grond -pro- .
Pretoria, Middelburg, Lydenburg en Barberton loop. Dit

vinsie „ A ". hoofsaaklik bosveld. Beesboerdery word in die noordweste
beoefen ; mielies, katoen, tabak, sitrus, subtropiese gesaaides

en vrugte word in die middel verbou, subtropiese gesaaides en vrugte op
die oostelike kant. Tropiese groente en vrugte word intensief in die om-
gewing van Tzaneen en die oostelike gedeelte van die spoorweg tussen
Pretoria en Komatipoort geproduseer. Die grondsoorte verskil ten opsigte
van kleur, tekstuur en ander fisiese eienskappe. Daar is rooi, rooibruin
en bruin leemgrond, sanderige leemgrondsoorte van dieselfde kleure en
donkerbruin tot swart kleigrondsoorte en vleigrondsoorte. Die grond-
soorte is taamlik diep en 'n groot gedeelte daarvan is lig ; die oppervlakte-
dreinering is goed, asook die produktiwiteit van die grond.

Hierdie grond-provinsie word ingesluit deur 'n lyn wat loop deur die
omgewing van Mafeking, Boshof, Fauresmith, Aliwal Noord, Thaba 'Nchu,

Lindley, Vrede en Wakkerstroom, en die suidelike grens
Grond -pro -	 van grond-provinsie „ A ".
vinsie „ B ".

Verreweg die beste mielie-streek van die Unie val in hierdie
grond-provinsie waar 'n georganiseerde sisteem van boerdery beoefen word.
Dit sluit ook in die weste die mielie- en beesdistrikte in ; die mielie-, bees-
en skaapdistrikte van die sentrale en suid-sentrale Oranje-Vrystaat ; en die
skaapstreek van die suidelike Oranje-Vrystaat. Die hoofgewasse is mielies,
voergewasse, aartappels, sorghums en somervrugte.

Die gronde is bruin, donkerbruin en geelbruin, sand, sanderige leem-
gronde en leemgronde. HuIle is dikwels diep en taamlik vrugbaar, maar in
die noorde bevat hulle ouklip en die weste kalkerige hardepan. Die streek
met 'n hoe reenval bevat 'n kompakte onderlaag van klei. Die reenval
vermeerder in hierdie streek van wes na oos, feitlik ewewydig met die lyn
van die Betsjoeanaland-grens. Dit wissel of van 15-20 duim in die suidweste
tot 25-30 duim in die middel- en oostelike Oranje-Vrystaat, en vermeerder
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tot 35 duim in die suidoostelike Transvaal. Ryp kom voor oor die hele
streek, van die middel van Mei in die westelike deel en van die middel van
April in die oostelike Transvaal deel. Die laaste ryp val teen die middel van
September of vroeg in Oktober. Erosie kom taamlik algemeen voor in die
hele streek.

Hierdie streek sluit Basoetoland in en strek van Vrede in die noorde
tot Elliot in die suide.

Grond-pro-
In hierdie streek word deurgaans algemene boerdery op

vinsie „C ". 'n taamlike georganiseerde manier beoefen.	 Die hoof-
gewasse is mielies, aartappels en wintergraan. 'n Bietjie

somervrugte word ook verbou. Skape en beeste beantwoord orals in die
streek. Die grond is ligbruin tot bruin en rooi-bruin sanderige leemgronde
of leemgronde met 'n kompakte onderlaag van klei. Daar is ook donker
kleigronde. Oor die algemeen is die grond diep en vrugbaar. Sloot-erosie
is baie erg in hierdie provinsie.

Hierdie streek word ingesluit deur die grond-provinsie „ C " in die
weste en die Natalse kusstreek in die ooste. In die noorde loop die grens,

Grond-pro-
met uitsondering van 'n punt wat aan westelike Swasieland

vinsie „ D ". grens, uit die omstreek van Wakkerstroom na die ooste,
terwyl dit in die suide net oor Tsolo val. Die streek wissel

baie af in topografie, en, met die uitsondering van die naturellestreke, word
gemengde boerdery wat reeds taamlik goed ontwikkel is daarin beoefen.
Die veld is besonder goed vir grootvee, maar skape word ook meer
en meer aangehou. Melkboerdery word ook belangrik veral naby en suid
van Pietermaritzburg. Wattelbome word na die oostelike grens vir die bas
verbou, en somer- en sitrusvrugte word in sekere dele gekweek.

Die gronde is diep, swaar, rooi, leemgronde, swaar kleigronde, rooierige
sanderige leemgronde en sandgronde van 'n gemiddelde diepte, met ouklip
en hardepan daaronder. Gronderosie is taamlik algemeen. Die vrugbaar-
heid wissel af. Dit is hoog in die vleie en die dieper leemgronde, maar
elders laag en swak.

Dit bestaan uit die kusstreek van Natal en Zoeloeland en sluit die plat
streke langs die kus en die aangrensende bulterige land in. Subtropiese en

Grond-pro-
tropiese gewasse word hier verbou. Suiker, tee, katoen,

vinsie „ E ". vrugte en groente word gekweek. Die reenval wissel af van
35-50 duim. Die gronde is gewoonlik diep, ryk, rooi en bruin

leemgronde. Kleiagtige leemgronde kom voor op die vlaktes en sanderige
gronde en sandgrond is oorwegend langs die kus aanwesig.

Hierdie provinsie word in die weste deur Suidwes-Afrika begrens,
in die noorde deur die Betsjoeanaland-protektoraat, deur grond-provinsie

Grond-pro-
„ B " aan die oostekant, terwyl die suidgrens loop uit die

vinsie „ F ". omstreke van Fauresmith naby Hoopstad en Prieska tot by
lengtegraad 20° 0, waarvandaan dit dan noordwes voortgaan

tot aan die Oranjerivier. Dit het in die algemeen 'n baie lae reenval, minder
as 5 duim in die westelike en middeldele en styg dan tot 10 en 20 duim in die
noordooste en oostelike deel ; behalwe op plekke waar besproeiing beoefen
word, kan geen graan verbou word nie. Die hoofgewasse wat onder be-
sproeiing verbou word is lusern, wintergraansoorte, groente, citrus, somer-
vrugte en druiwe. In die noordoostelike en oostelike dele word grootbees-
boerdery beoefen en in die orige streek word skape en beeste aangehou.
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Dis hoofsaaklik Bras en Karoveld en die vernaamste bossies is kapok, ganna ,

vaalbos, en rosyntjiebos. Steekgras het in hierdie dele aansienlik toegeneem
en belemmer die boerdery met wolskape. Die grondsoorte bestaan feitlik
geheel-en-al uit Kalaharisand met 'n kompakte kalk-hardepan daaronder.

Hierdie deel bestaan uit wat die Karo-streek van die Kaapprovinsie
genoem kan word. Die gronde is vlak en le op skalie, kalkpan of ander

Grond -pro-

hardepan. Die vernaamste boerdery is skaap- en bokboerdery.

vi nsie „G ". Waar van besproeiing gebruik gemaak word, word lusern,
voergewasse, vrugte en groente verbou, maar oor die grootste

gedeelte is dit heeltemal onmoontlik. Die klimaatstoestande is in die alge-
meen as volg : Vroee ryp val van die begin van April tot die middel van Mei
in die suide. Na die end van September is ryp nie 'n reel in die middel-deel
nie, en in die suidelike deel val dit selde na laat Augustus. Die reenval
wissel in die weste af van 5-10 duim en in die ooste van 10-15 duim.

Hierdie streek le in die oostelike distrikte van die Kaapprovinsie, ten
ooste van die Groot-Visrivier, suid van Aliwal-Noord en noord van Graham-

stad. Daar word meeste geboer met skape, beeste en melk-
Grond -pro-	 beeste. Mielies en party soorte vrugte word in die suidelike
vinsie „ H ".

en oostelike 'dele verbou. Die oppervlakte wissel af van
golwend tot baie heuwelagtig. Die grond is gewoonlik vlak—van bruin tot
grys of rooibruin, sanderige Ieemgrond en leemgronde. Gewoonlik is daar
dieper af sekondere formasies, maar meer dikwels kom geelpotklei of
gruisagtige ondergronde of mengsels van die twee voor.

Hierdie streek sluit die suid- en suidwestelike distrikte van die Kaap-
provinsie in en strek tot aan die Karo-streek in die noorde en Bathurst in

Grond-pro-
die ooste. Die gronde wissel bale af maar is gewoonlik uitge-

vinsie „ I ".	 loogde leemgronde en klei-leemgronde, bruin tot geel en
geelbruin. Gruisagtige en swaar klei-leemgronde kom ook

voor saam met swaar alluwiale leemgronde in die vleie. Daar is ook baie
sandgronde, oop en deurdringbaar, met graniet en ander rotse wat uitsteek
en groot oppervlaktes is bergagtig en oor die algemeen ongeskik vir landbou.
In die streek is die hange gewoonlik met bosse en borne bedek. Die soort
boerdery, veral waar wintergraansoorte en vrugte verbou word, is intensief
en as gevoig van die skraalheid van die grond word taamlik baie misstowwe
gebruik. Druiwe, appelkose, perskes, pruime en pere word baie verbou
in die suidwestelike streek en 'n taamlike hoeveelheid tabak word gepro-
duseer. In Bathurst-distrik word pynappels met 'n hoe suikerinhoud en
goeie smaak verbou op grond wat op die Bokkeveld-skalie-formasies le. In
ander dele word algemene boerdery beoefen.

Besonderhede in Tabelvorm.

Bostaande algemene beskrywing van die grondprovinsies word in die
tabelle op die volgende bladsye verder toegelig.
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HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Grondvog en Besproeiing.

As saad in warm, klam grond, of in water geplaas en warm gehou word,
sal dit begin swel en kort daarna begin ontkiem. As die grond egter droog
bly, sal die saad bly rus of uiteindelik doodbrand. Water is dus nodig vir
ontkieming. Geen plant kan lewe of groei as daar nie water vir sy gebruik
beskikbaar is nie. Die hoeveelheid vog in grond is dus altyd van groot belang
omdat dit die bron van water vir die plant is. Hierdie watervoorraad kan
vergelyk word met die grootveer van 'n oorlosie, want dit begin en hou
die masjinerie van die plantlewe in stand. Daar die mens vir sy bestaan
afhanklik is van produkte wat afkomstig is van plante en diere (en laas-
genoemde weer meesal op plante lewe), volg dit dat die waterfaktor in
die grond die basis van die menslike bestaan is, en dus van oorwegende
belang.

Die doel van hierdie kort artikel is om die boer op eenvoudige wyse
lets mee te deel oor die funksie en doel van water in plante.

Hoeveelheid Water in Plante.

In onderstaande tabel word die benaderde persentasies van water in
groen monsters van verteenwoordigende voerplante aangegee :-

label I.—Waterinhoud van Groen Plante.

Plant.	 Waterinhoud
(Persentasie).

Lusern 	 77
Grasse 	 75
Gars 	 73
Mielies   80
Mangelwortels 	 87
Turksvye   90
Garingboom 	 87
Noorsdoring. 	 87

Die hoeveelheid water in plante is blykbaar baie groot. Turksvye en
melk bevat byvoorbeeld eweveel water. Die groot hoeveelheid water
wat aanwesig is in plante is een rede waarom die waterfaktor so belangrik
is. As dit nie die water bevat het nie, sou die lewensprosesse van die selle
ophou, en die son sou hulle verskroei en doodgebrand het. 'n Ander rede
is dat water 'n werklike voedsel-bestanddeel vir plante is, en dis origens
die middel waardeur die ander voedingstowwe uit die grond na die plant
vervoer word. Water is ook nodig vir sekere bakteriee in die grond wat
kos vir die plante voorberei.

Dis moeilik om in gewone taal 'n suiwer beskrywing te gee van hoe die
plant die water en voedsel uit die grond kry. Dis egter genoeg om te se

Osmose. 
dat die voedingstowwe deur die wortels inkom, en dat alleen
stowwe wat in water oplos by die wortels kan indring.

Die water uit die grond, saam met die stowwe wat daarin opgelos is-
insluitende die plantvoedingstowwe—word die grondoplossing genoem.
Dit is gewoonlik 'n baie swak oplossing en word so te se in die wortel opge-
trek deur die wortelsap, wat stowwe soos suiker bevat en gewoonlik 'n
baie sterker oplossing is as die grondwater. Daar is 'n natuurlike neiging
dat die sterkte van die twee oplossings dieselfde word, en omdat die grond-
oplossing soveel swakker is as die wortelsap word die grondwater in die wortels
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opgetrek. Osmose is die tegniese naam van hierdie proses en in die woorde-
boek word dit beskrywe as „ die neiging van vloeistowwe wat deur 'n vlies
geskei is (die wortelvlies in hierdie geval) om deur te sypel en te meng ",
en die water word gevolglik ingetrek. As dit nie was dat die plant op 'n
sekere manier ontslae raak van die water wat dit uit die grond opneem nie,
sou die wortelsap gelyk word aan die grondwater in osmotiese krag, en
dus nie meer water uit die grond kon opneem nie. Die plant stuur egter
die water van die wortels aan na die blare, waar dit as gevolg van verdam-
ping ontsnap deur 'n menigte klein onsigbare gaatjies, wat „ huidmond-
jies " genoem word. So word die konsentrasie van die wortelsap in stand
gehou en die wortels word dus in staat gestel om water uit die grond op
te neem solank daar beskikbare water aanwesig is.

Die oorgaan van water uit die grond in die lug deur middel van 'n
plant word „ transpirasie " genoem. Transpirasie is, coos gewone ver-

Transpiras i e.
damping, die vinnigste as die weer droog en warm is. So
ook is dit op sy minste op 'n koel, nat dag en gedurende

die nag.

Hoe sneller die transpirasie, hoe sneller die groei van die plant (mits
die watervoorraad altyd genoeg is om die verlies deur transpirasie aan te
vul) ; want hoe gouer die water deur die wortels opgeneem word, hoe
vinniger word die plant van voedingstowwe voorsien. Dus is die groei
in warm weer vinnig, en in koel weer stadig, at is die grond ook hoe nat.

As die watervoorraad in die grond gering is, kan die water wat deur
die wortels opgeneem word te min wees om op te maak vir die verliese
deur transpirasie op 'n warm dag. Hierdie toestand word aangetoon deurdat
die plant gedurende die dag verlep, en gedurende die nag weer regkom
as dit koeler en die snelheid van transpirasie minder is. Die groeiproses
sal onder hierdie omstandighede stilstaan, en as die grond nie meer water
kry nie, sal die plant nie alleen gedurende die dag nie, maar ook in die nag
verlep wees. Uiteindelik sal dit van droogte doodgaan. Al die plantsoorte
transpireer nie met dieselfde snelheid nie, en gevolglik is party beter teen
droogte bestand as ander, byv. turksvye, garingboom en noorsdoring,
wat almal baie stadig transpireer en die strafste droogtes kan deurstaan.
Geil-groeiende koring met bree, donkergroen blare is minder bestand
teen droogte as die blekerige smalgeblaarde soort wat mens op die saai-
damme aantref, omdat dit minder blaaroppervlakte het, gevolglik ook
minder huidmondjies per plant besit, en dus ook 'n kleiner transpirasie-
snelheid, tesame met 'n kleiner totale watervereiste het.

Vog en Brakgronde.

In sommige gronde is daar 'n aansienlike hoeveelheid brak of oplosbare
soute, waarvan die meer algemene kombuissout, natriumkarbonaat en
gloubersout is ; soveel as 'n halfpersent hiervan is heeltemal algemeen in
spoelgronde in die drab streke. Die persentasie water in die grond kan in
sulke streke afwissel van een of twee persent tot omtrent 20 persent. As
die hoer syfer geneem word, sal daar dus 'n halfpersent soute opgelos wees
in 20 persent water, wat dan 'n grondoplossing sal gee met 2+ persent soute.
Die osmotiese krag van so'n oplossing is by benadering gelyk aan die van
die wortelsap in baie plante, en dit sal dus die opneem van water in baie
plante vertraag. As die soute nie daar was nie, sou die snelheid van opname
groter of normaal gewees het. As die grond dus baie soutagtige bestanddele
bevat, kan die gewasse wel goed lyk, maar tog stadig groei, at is die water-
voorraad sells goed. Onder droe toestande gaan die watervoorraad egter
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dikwels of tot, se, selfs vyf persent. As dit gebeur, sal die grondoplossing
van dieselfde grond nie minder as tien persent route bevat nie en dit sal
dan driemaal so gekonsentreerd wees as seewater. Baie min plante kan
onder sulke toestande bly voortbestaan, want so 'n grondoplossing het
groter osmotiese krag as die wortelsap.

Die Boer se Aandeel.

Die bostaande beskouings dien om aan te toon dat die suksesvolle
verbouing van 'n gewas afhang van 'n duursame en voldoende watervoorraad
in die grond. In sommige lande is die reenval gereeld en voldoende, maar
in ander lande is dit weer so wisselvallig en ontoereikend dat saaiery moeilik
word, indien nie onmoontlik nie. Die boer kan egter bale doen om on-
gunstige toestande teen te werk.: hy kan bewerkingsmetodes beoefen
om die doeltreffendheid van die reenval te verbeter, en in sommige gevalle
kan hy reen aanvul met besproeiing. Die metodes wat hy aanwend om
doeltreffendheid van die natuurlike reenval te bevorder, is meesal ook
van toepassing onder besproeiingstoestande. Dis jammer dat besproeiers
hierdie metodes nie meer algemeen toepas nie.

Losgrond neem Vog• Op.

Baie van die reenwater loop weg as die grondoppervlakte hard is, en
gaan dus vir die gewasse verlore. Die middel le voor die hand, maar as
die grond nie diep genoeg los gemaak word nie, is die opgevange reenwater
geneig om naby die oppervlakte te bly, en raak gevolglik deur verdamping
verlore, veral in warm winderige weer. Selfs onder die gunstigste om-
standighede moet die gewasse met son en wind wedywer vir die water wat
in die grond opgegaar is. Hierdie kompetisie kan egter bale verminder
word deur die grond diep los te maak om die reenwater you en diep te laat
indring, want hoe dieper dit deurdring, hoe meer is dit beskerm teen ver-
damping deur son en wind. As toeligting op hierdie twee punte, kan aan-
gehaal word dat die boere van 'n sekere streek 'n tyd gelede, as gevolg
van ondervinding, onder die indruk was dat aartappels die daaropvolgende
koringoes bale verbeter het deurdat dit meer plantvoedsel by die grond
gevoeg het. Hulle wou weet watter kunsmis dieselfde uitwerking sou
he, en was dus bale teleurgestel toe hulle hoor dat die aartappels, inplaas
van voedingstowwe by te voeg, bale plantvoedsel uit die grond getrek het.
Hulle het dit oor die hoof gesien dat hulle die grond vir aartappels driemaal
ploeg, en vir koring net eenmaal, ook dat hulle die aartappels verskeie
keer skoffel om die onkruid te bestry. Die gevolg hiervan was dat die land
gedurende die reentyd in 'n uitstekende toestand was om die water op te
yang, terwyl die koringlande, wat leeg gele het, hard gebak was deur die
son sodat die reenwater in alle rigtings weggeloop het. Gevolglik begin
die koring, wat op aartappels volg, met 'n beter watervoorraad as koring
wat op koring volg.

Die eerste stelreel vir die bewaring van reenwater is dus om die maksi-
mum hoeveelheid reenwater in die grond vas te hou. Dieselfde reel geld
vir saaiboerdery onder besproeiing. As die grond nie goed voorberei en
bewerk word nie, verloor dit sy poreusheid, en baie water raak verlore
deur verdamping uit die grondoppervlakte. In een geval waar die Afdeling
Skeikundige Diens 'n lusernland ondersoek het wat vir verskeie jare nie
bewerk was nie, het dit geblyk dat die land 10 persent van 'sy poriee-ruimte
verloor het, wat genoeg is om die indringing van leiwater van goed na sleg
te verander.
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Gebruikmaking van Grondvog.

Nadat stappe geneem is om die maksimum opname van die reenwater'
te verkry, is dit nodig om seker te maak dat die gewasse instaat sal wees'
om die beste gebruik van die vog te maak. Die eerste vereiste hiervoor'
is 'n goeie wortelstelsel. Hoe meer wortels, hoe beter ; die wortels moet:
by die water wees, anders sal die groei in droe tyd stadiger wees, deurdat,
die grondwater in aanraking moet kom met die wortels deur die langsame
proses van kapillere werking. Op 'n saaidam in die noordwestelike Kaap,
is 'n baie goeie koringoes verkry, hoewel die land geen water gehad het
tussen saaityd en oestyd nie. Voor daar gesaai is, is die saaidam egter met
groot hoeveelhede water voorsien, maar dit alleen sou nie genoeg gewees:
het nie.

Die geheim van die sukses was dat die maksimum worteiontwikkeling
van die plant drie of vier voet onder die grond plaasgevind het, waar daar

'n maand na die oes nog volop vog was, hoewel die boonste
Dien

-
voet grond kurkdroog was. Diep en oorvloedige wortel-

Worte
stelsel.i	 groei verseker 'n maksimum gebruik van die watervoorraad.

Die boer kan baie doen om 'n goeie wortelstelsel te bevorder.
Behalwe die diep voorbereiding van die grond, is die gebruik van super-
fosfaat as misstof baie voordelig. Diep voorbereiding trek die reenwater
en wortels na ondertoe, maar superfosfaat moedig die wortelvorming aan.
Diep en bale wortels verseker doeltreffende inneem van water en voedings-
stowwe.

Die tweede vereiste in die versekering van die maksimum gebruik
van die vog deur die gesaaide, is dat daar geen plant-mededingers moet

wees nie. Onkruid moet bestry word, daar een welig-
Onkruid en groeiende onkruidplant maklik meer water kan gebruik as
Gesaaides.

verskillende saaiplante. As gesaaides me in die groeityd
geskoffel kan word nie, sal hul vryheid van onkruid grotendeels afhang van
die geleentheid wat onkruid in die vorige jare gehad het om saad te skiet.
Skoon skoffel is dus op alle tye baie aan te beveel, en dis 'n reel van baie
boere, dog aangesien onkruid egter baie nuttig kan wees om 'n gceie voor-
raad organiese stof in dig grond te hou, kan die leuse van die goeie boer
liewers wees „ skoon skoffel op alle nodige tye." Die groei van onkruid
moet nooit toegelaat word as dit miskien die gesaaide van die nodige vog
kan beroof nie ; tewens moet 'n groenbemistingsgewas ook nie onder'
sulke omstandighede verbou word nie. As daar egter baie vog in die grond
aanwesig is en geen gevaar aan tekort nie, is daar geen rede waarom onkruid
nie in boorde sal groei nie. As onkruid ingeploeg word, vermeerder dit,
net soos 'n groenbemistingsgewas, die organiese stowwe in die grond ;
dit gee die grond meer krag, verbeter die algemene vrugbaarheid, maak
dit meer geskik vir bewerking en laat dit beter die water opvang en inhou.
Die grond word tewens ook 'n beter tuiste vir sommige nuttige grond-
bakteriee. Die wortels alleen, van onkruid of 'n groenbemistingsgewas,
sal 'n goeie invloed he op die geskiktheid vir verbouing en die poreusheid
van die grond, en as dit vrot, laat dit openinge waarlangs lug en water dieper
in die grond kan indring.

Die Grondkombers.

Nog 'n metode waarop die grondvog vir die gesaaide bewaar kan bly,
is deur die vorming van 'n grondkombers, dit wil se, die vorming van 'n
beskermende laag of „ kombers " op die grondoppervlakte. Die grond,
onder 'n plat klip is baie keer heeltemal klam terwyl die grond rondosn,
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droog is. Die uitleg hiervan is dat die vog in die grond geneig is om na
die oppervlakte te styg deur kappillere werking, en daar verdamp dit,
maar waar die grond bedek is, kan dit onmoontlik ontsnap, en die neiging
vir grondvog om te styg, word bale verminder. As die hele oppervlakte
met klippe bedek was, sou daar vog onder almal gevind word. 'n Laag
klippe is dus 'n baie doeltreffende grondkombers, maar kan gewoonlik nie
in.die praktyk toegepas word nie. 'n Laag gruis is ook doeltreffend, en is
met bale sukses aangewend deur 'n Willowmore-boer by die plant van
borne om sy huis op 'n Karo-plaas. Die resultaat was so treffend dat by
dit toegeskrywe het aan die rykheid aan plantvoedsel in die gruis, en nie
aan die beskermende werking van die grondkombers nie. Ander materiaal
wat vir 'n grondbedekking gebruik word, is droll gras, strooi, blare en papier.
Dog dit betaal maar net onder spesiale omstandighede om sulke materiaal
te gebruik. Gras en strooi maak uitstekende komberse vir aarbeie, terwyl
spesiaal bereide, wye stroke papier in gebruik kom by die verbouing van
waardevolle gewasse, soos byvoorbeeld, pynappels. Die papier is op die
vereiste plantafstand van gate voorsien, en die plante word daar deur inge-
plant na die papier gele is. Sulke papier is gebruik op die pynappelplantasies
op die plaas Langholm naby Grahamstad. Die papier-grondkombers bewaar
nie net die grondvog nie, maar verhinder ook die opkom van onkruid en
maak dus skoffel net op die onbedekte strepe tussen die papierstroke nodig.

Die enigste praktiese kombers onder gewone boerdery-toestande is
egter 'n kombers van grond. Dit word gedoen deur ee of ander geskikte
gereedskap oor die land te trek om die grond vier of vyf duim diep goed
los te maak sodra dit droog genoeg is om die land te bewerk. Die losgrond
droog uit en dien dan as 'n beskermende bedekking van die klam grond
daaronder. Net die gesaaide sal dit benuttig, want die grondkombers van
grond sny, net soos ander grondkomberse, die kompetisie van onkruid,
son, en wind uit. Dit moet egter onthou word dat die laag wat as 'n
grondkombers dien om die vog van die onderste lae te bedek, self alle vog
verloor. Teoreties moet na elke aansienlike 'Ten 'n grondkombers gemaak
word, en dit sal miskien te duur word.*

'n Ernstige beswaar teen grondkomberse is dat die gedurige omkrap
van die grond om dit los te hou, die vernietiging van waardevolle humus-
materiaal veroorsaak, wat ongelukkig bale kortkom in die streke waar dit
nodig is om die reenwater te bewaar. Die verlies van humus het baie keer
'n nadelige invloed op die bewerkings-kwaliteit van die grond, en dit maak
groenbemisting noodsaaklik as met die maak van grondkomberse aangehou
moet word. Onder besproeiing gee brak dikwels moeilikheid, maar 'n diep
grondkombers beroof dit van bale van sy nadele. Dit het die waardevolle
uitwerking om te vermy dat brak saamtrek om die wortelkroon, waar dit
die gevaarlikste is. Die grondkombers verseker dikwels sukses op plekke
waar mislukkings gewis sou gewees het sonder sulke grondkomberse.

In droeland-boerdery, veral waar die somer droog is en die reen ge-
durende die koue wintermaande val, is dit deur grondkomberse te gebruik

moontlik en prakties om 'n aansienlike deel van die reen
Droeland-	 vir latere gebruik in die grond te bewaar. As onkruid ver-
boerdery.

skyn, moet dit dadelik vernietig word om te voorkom dat
dit die vog verbruik wat deur die kombers beskerm is. In somerreenval-

* Dit word deur bale navorsers in twyvel getrek of 'n grondkombers werklik die
grondvog in 'n groot mate teen verdamping beskerm. Hulle meen dat die goeie uit-
werking van 'n grondkombers geheelenal op ander faktore berus. Vir die doel van
hierdie populere voorstelling het ons dit egter raadsaam geag om ook hierdie beskouing
aan te voer.
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streke moet die boer oordeelkundig te werk gaan met die maak van grond-
komberse na reens. In baie dele van die Unie behoort dit egter moontlik
te wees om die nasomer- en najaarreens te bewaar met behuip van 'n grond-
kombers.

Daar is nog 'n ander metode waarop betalende oeste onder ontoe-
reikende reenval verkry kan word, naamlik deur dun te saai. In die distrikte

Dun saai. 
Calvinia, Vanrhynsdorp en Namakwaland word bale koring
op droelande verbou, hoewel die reenval maar net ses of

sewe duim per jaar is, en waarskynlik baie minder in party dele. Die grond
is sanderig en vorm tot 'n groot mate sy eie grondkombers ; dit word onderle
op 'n middelmatige diepte deur 'n ondeurdringbare rotslaag of hardepan,
wat belet dat die reenval van die jaar te ver van die plantwortels wegsak.
Origens le die land baie keer teen die laer hange van min of meer kaal graniet-
berge vanwaar baie water afloop op die onderliggende lande. Tewens
val die reen gedurende die winter sodat min daarvan verlore gaan deur
verdamping voordat dit in die grond wegsak. Die belang van dun saai vir
die sukses van die gesaaide le daarin dat twee plante omtrent tweemaal
soveel water nodig het as een. Die Namakwalander saai omtrent 'n vierde
of 'n vyfde van die gewone hoeveelheid saad op sy lande. Hy bewaar genoeg
water vir plante wat, se, 6 duim vanmekaar staan, maar nie genoeg vir die wat
3 duim vanmekaar staan nie. In laasgenoemde geval sal Been een van die
twee plante ryp word nie, maar een plant op dieselfde oppervlakte kan
genoeg water vir sy benodighede vind. Die idee kan nog verder verduidelik
word deur die water wat in die koringland aanwesig is te vergelyk met 'n
stadsreservoir. In albei gevalle word in die behoeftes van 'n sekere bevolking
voorsien, maar as die bevolking van die stad verdubbel word, sal hulle vergaan
van dors, net soos die koringplantjies op die land as hulle verdubbel word.

As ander omstandighede dieselfde is, dan is daar minder water nodig
per ton opbringste op gronde wat ryk is aan beskikbare plantvoedsel. Dit

Plantvoed ng. i
s omdat die grondwater van sulke gronde eweredig ryker
is, met die gevolg dat plante nie so baie water hoef op te

neem om in hul voedselbehoeftes te voorsien nie. As die grond dus nie ge-
noegsaam van alle soorte plantvoedingstowwe voorsien is nie, kan die water-
voorraad nie op die beste manier gebruik word nie. As daar dus 'n tekort
aan plantvoedsel is, moet met die oog op die voordelige gebruik van die
water, daarin voorsien word deur toediening van 'n geskikte misstof. Die
gebruikvan 'n fosfaatmisstof alleen verdubbel dikwels die opbrings van koring,
mielies en lusern ; gedeeltelik omdat die grond arm aan fosfor is, en ge-
deeltelik omdat fosfate (veral superfosfate) wortelvorming aanmoedig wat
as gevolg het dat die plant doeltreffend water en voedsel kan inneem.

Gebruikmaking van ReEnval.

Die metodes, waardeur die maksimum opbringste verseker kan word
by 'n sekere reenval, kan as volg opgesom word :—

(a) Die grond moet in so 'n toestand gehou word dat dit die reenval
vinnig en diep opneem. Dit moet diep geploeg word, en die
vorming van 'n hardgebakte kors moet vermy word.

(b) Geen onkruid of ander plante moet toegelaat word om met die
gesaaide te wedywer nie, behalwe as dit seker is dat die water-
voorraad genoegsaam is vir altwee.

(c) Grondkomberse moet gebruik word waar dit prakties en nodig
is om verdamping uit die grondoppervlakte te vermy.
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(d) Die humus-inhoud moet op 'n hoe peil gehou word, want humus
verhoog vrugbaarheid en verbeter die grond se opneem- en vas-
hou-vermoe.

(e) Tekort aan plantvoedsels moet aangevul word deur die toedien
van geskikte misstowwe, want hoe skraler die grond is, hoe
meer water het die gesaaides nodig vir die produksie van 'n
pond drod materiaal.

Die hoeveelheid saad moet gereel word volgens die reenvar,
met die oog op die stelreel dat daar genoeg vog kan wees vir
een plant, maar nie vir twee nie.

Watervoorraad vir Besproeiing.

By besproeiing doen twee groot moeilikhede sig voor : die een is om
te vermy dat water te vinnig en te diep in sandgrond wegsak, die ander
om water diep genoeg in 'n kleierige grond te laat indring. In die eerste
geval raak bale water verlore, deurdat dit wegsak buite die bereik van die
wortels van die gewas ; in die tweede geval raak baie water verlore deurdat
dit nie diep genoeg deurdring om doeltreffend te wees vir die produksie
van 'n goeie oes nie. Bekyk 'n kluit grond : dit bestaan uit vaste deeltjies
waarvan party so klein is dat dit nie met die blote oog gesien kan word nie ;
ander is weer so groot dat ons dit gruis en growwe sand noern. Die kleinste

. deeltjies word klei genoem. Twaalfduisend van die grootste kleideeltjies
in 'n ry sal een duim meet. Tussen hierdie twee uiterstes is daar grand-
deeltjies van intermediere groottes wat onderskeidelik fyn sand, silk, fyn silk
en bale fyn silk genoem word. Laasgenoemde is amper so fyn as klei.

Die kleideeltjies pak aanmekaar vas en bind ook die ander saam en
maak dus samegestelde deeltjies waarvan. Die humusdeeltjies van die grand
het 'n soortgelyke uitwerking. Hierdie samevoeging van gronddeeltjies
kan so opvallend wees dat dit in baie kleierige grond die voorkoms van
sand gee, soos byvoorbeeld, sommige van die rooi kleigronde van Transvaal.
Oor die algemeen is die grond-aggregate van kleierige grondsoorte egter
bale kleiner as die van slik of sanderige grand. Tussen die vaste deeltjies
en die aggregate van vaste deeltjies is daar spasies wat, as die grond droog
is, met lug gevul is, maar met lug en water as die grond klarnmerig is. Oor
die algemeen is die lugspasies in kleierige grondsoorte baie klein in vergely-
king met die in sanderige grondsoorte ; so klein selfs dat lugstromings
deur hulle bale verhinder word deur wrywing. Bowedien, as klei en humus-
deeltjies natgemaak word, swel hulle net soos 'n stukkie droe gom, en hierdeur
maak hulle die lugspasies nog kleiner, en baie moeiliker vir enigiets om
daardeur te beweeg. Nat klei laat bale min water deur en is soms heel-
temal ondeurdringbaar.

Dit was nodig om die bogenoemde eienskappe van grondsoorte te
,noem, om dit duidelik te maak dat as die water wil deurdring dit alles moet
verplaas wat in die spasies tussen die gronddeeltjies sit. Water kan dus
.nie in vog-versadigde grond dring nie, tensy 'n gedeelte van die water
wat alreeds daar in is, eers uitgestoot word. Behalwe in ryslanderye is dit
gewoonlik net lug wat verplaas moet word as die water wil indring.

In sanderige grond is die lugspasies betreklik groot en die lugblasies
:wat vorm as die land deur besproeiing onder water kom, is groot genoeg
om hul weg te baan deur die bo-liggende water, wat dan maklik kan indring.
In kleierige gronde is die spasies en blasies, wat gevorm word, so klein dat

,die ontsnapping van grondlug deur die boonste water onmoontlik is. As
'n kleierige land dus met water bedek word, word die lug wat dit tydens

(f)
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die besproeiing bevat het, hoogswaarskynlik vasgekeer. Die water sink
tot 'n sekere mate (want deur sy gewig druk dit die lug, wat onder le, saam)
en druk die lug of totdat 'n toestand van ewewig bereik word, wanneer
die lug die water met 'n gelyke krag terugdruk as wat die water die lug
afd ru k.

Hoe vinniger water op die land toegedien word, hoe minder kans het
die grondlug gewoonlik om te ontsnap en die water om in te dring. Dit

is onmoontlik om die water deur die gewone besproeiings-
Grondlug en metodes toe te dien teen 'n spoed wat vergelyk kan word
Besproeiing.

met die van 'n sagte, stadige reen wat so bale goed aan die
gewas doen en so min skade aan die grond. Dit kan 'n week of meer neem
vir 4 of 5 dulan reel' om te val, maar die boer dien omtrent soveel besproei-
ingswater toe in een of twee uur. Die sagte reen het alle kante om in 'n
fyn-korrelrige groadsaort te dring, want die water gly langsaam oor die
deeltjies en laat plek vir die lug om gelyktydig te ontsnap. As die reen
egter in stortbuie val, dring dit maar sleg deur. Dit spoel weg, en waar
dit nie kan wegspoel nie, bly dit in plasse staan totdat wind en son die grootste
gedeelte daarvan weer in die lug verdamp. Terwyl dit in alle omstandighede
moeilik is om besproeiingswater behoorlik in kleierige grondsoorte te laat
dring, sal die beste resultate verkry word in die gevalie waar die spoed
van die toediening so na moontlik is as aan die van 'n sagte reen ; maar as die
gewone vloed-metode toegepas word, is die toestande net die teen-
oorgestelde hiervan en die grond word nie tot 'n voldoende diepte nat-
gemaak om 'n goeie opbrings te lewer nie.

Baie kan gedoen word om die indring van water in kleierige grond-
soorte te vergemaklik. Alle metodes wat toegepas word, het as grondslag

die doel om die grondlug te help ontsnap.
Besproeiing	 As ons byvoorbeeld aanneem dat die boer die vloed-
van
Kleigronde. metode wil gebruik, moet he die beddings smal maak (met

genoegsame inagneming van bewerkingsvereistes) en hulle
langsaam vol lei. Terwyl die water na die onderkant van die bedding stroom
ontsnap die grondlug daarvoor en selfs na die hele bedding natgemaak is,
verskaf die walle 'n uitgang. Die rede waarom nou beddings die beste is
vir die deurdring van die water, is dat hulle meer luguitgange per morg
gee. Water kan op die land gehou word as die bedding horisontaal lie en
sal geleidelik deurdring ; maar as water op kleigrond staan, is daar gevaar
dat dit die verbouingshoedanighede van die grond sal benadeel. Dit sal
beter wees om dit in twee of drie beurte behoorlik te probeer natmaak.

'n Baie beter deurnatting kan verkry word deur die water stadig hangs
'n hele stelsel yore, wat bale naby mekaar le, te laat afloop. Die afstand van-
mekaar, die grootte van die stroom en die leiperiode moet deur proef-
neming vasgestel word. Die water sak uit die yore na onder en na die kante
sodat, as die slote op die regte afstand vanmekaar en die stroom van die
regte sterkte is, die water uit die slote onder die grond bymekaar sal uitkom.
Aangesien net die slote van bo-af nat word, het die lug kans om te ontsnap
oor die hele oppervlakte tussen die yore. Aangesien so min oppervlakte
natgemaak word, word die nodigheid van bewerking na besproeiing tot 'n
minimum verminder.

'n Ander metode is om swaar kleigrond te laat bars tot 'n goeie diepte,
en dan die skeure vol te lei uit 'n voor. Gewoonlik is dit nie nodig om die
hele bedding nat te lei nie, want die water loop onder die grond ver voor
die stroom uit. Ondervinding moet leer hoeveel water nodig is. Vir
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party soorte kleigrond is dit die enigste bevredigende metode en deur die
gebruik daarvan kan uitstekende lusernoeste verkry word. Die metode
is ook geneig om brak diep in die grond te hou.

Vir doeltreffende besproeiing van swaar kleigronde is dit dikwels nodig
om gebruik te maak van erdepyp-dreinering. Dit is veral die geval waar
gevaar van styging van die watertafel of versameling van brak bestaan.
Erdepype op 'n diepte van 3 tot 5 voet onder die grond-oppervlakte sal die
oortollige water en saam daarmee die gevaarlike soute weglei. 'n Ander
voordeel van so'n stelsel is dat dit geleentheid gee vir die grondlug om te
ontsnap tydens besproeiing of swaar reens en die water dus goed kan indring.
Weens die onkoste kan hierdie metode egter nog nie algemeen aanbeveel
word nie, maar die tyd kom dat boere meer in hierdie rigting sal meet doen.
Oop sugslote kan dikwels goeie diens in hierdie verband doen.

Die moeilikheid by die natlei van sandgrond is om die land you genoeg
te oorvloei, met die idee om soveel moontlik van die lug in die grond te

yang, en om die kussing-effek daarvan te gebruik om die
Besproeiing	 water te verhinder om te vinnig en te diep weg te sak, daar
van
sandgrond. dit dan vir die gesaaide verlore gaan. 'n Sterk stroom, met

kort beddings of klein komme is nodig. Ongelukkig eindig
die verlies van water by die besproeiing van sandgrond dikwels nie Kier
nie. Die sypeiwater kan onder die land vergaar en die watervlak so hoog
opstoot dat daar nie genoeg spasie vir die wortels van gewasse oorbly nie.
Die onderste wortels van lusern en bome kan met noodlottige gevolge op
hierdie manier verdrink. Dit is dus altyd raadsaam om 'n oog op die water-
hoogte te hou. In plaas dat die oortollige water ender die land vergaar,
kan dit, nadat dit rots of 'n ander ondeurdringbare Iaag bereik het, langs
die belling afsypel na grand wat laer le en dit moerassig maak. Dit maak
die grond ook brak deur die soute wat dit onderweg uit die grond opgeneem
het. Die besproeiing van sandgronde kan dus laerliggende, en meesal
meer waardevolle alluwiale grond, in gevaar bring. Hoewel die middel
hierteen kunsmatige dreinering is, kan bale gedoen word om die nood-
saaklikheid van sugslote te vermy, deur noukeurige aandag te gee aan die
hoeveelheid en die metode waarop water in die hoerliggende lande toege-
dien word.

Kwaliteit van Besproeiingswater.

Die kwaiiteit van die water is van groat belang by besproeiing, en
boere word aangeraai om stappe te neem om uit te vind of water, wat vir
besproeiing bedoel is, daarvoor geskik is. Geen water moet beoordeel
word sonder inagneming van die grond waarop dit gebruik meet word
nie. Baie skade is reeds gedoen deur die gebruik van brakwater,
veral op leem- en kleigronde. Nie alleen is die soute geneig om in skadelike
hoeveelhede op sulke gronde te versamel nie, maar sours beskadig dit die
tekstuur van die grond in so'n mate dat dit onvrugbaar word. Hierdie
beskadiging word dikwels eers opgemerk as die land later met vars water
besproei en die soute verwyder word. Die tekens is dat grond wat maklik
en goed kan bewerk word, nie langer in 'n goeie saadbedding omgewerk
kan word nie, en nie meer water so goed as vroeer opneem nie. Boere
word sterk afgeraai om brakwater, wat selfs maar 'n matige soutgehalte het,
op leem- of kleigronde te gebruik. Die afwesigheid van kalkverbindings
in oppervlaktewater in groat dele van die Unie het tot gevolg dat die water
in die stoordamme te min kalk bevat om te verhoed dat die grondstruktuur
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sal beskadig word as die soute later deur gereelde besproeiing uitgewas
word. In sulke gevalle is die gebruik van landboukalk of gips bale voordelig.

Hoewel brakwater nie gebruik moet word op gronde met swak deur-
dringbaarheid en dreinering nie, kan dit sonder slegte gevolge gebruik word
op goedgedreineerde sandgrond, mits daar elke keer genoeg water toegedien
word om oorvloedige dreinering te veroorsaak, en 'n doeltreffende grond-
kombers in stand gehou word om te vermy dat brak opstyg in die omgewing
van die wortelkroon. Alleen op hierdie manier kan verseker word dat 'n
gevaarlike hoeveeiheid brak nie vergaar nie. Onder besproeiing is be-
skadiging deur water meesal 'n gevoig van die verkwistende gebruik daarvan.
Daar kan te veel of te min toegedien word, of die water dring te diep of te
vlak in die grond. As daar oorbesproei word, word te veel lug uit die grond
gedrywe en word dit in so'n mate met water versadig dat genoeg lug nie
beskikbaar is nie. Lug in die grond is egter net so belangrik vir sukses-
voile opbringste as water.

(Oorspronklik geskryf deur wyle Arthur Stead, hersien deur Dr. J. P. van Zyl, Hoof,
Afdeling Skeikundige Diens.)

Invloed van Organiese Materiaal op Grond.
Aleer 'n bespreking gegee word van die meer gewone aspekte van

organiese misstowwe, sal 'n paar woorde oor die biologiese sy nie onvan pas
wees nie. Die grond besit 'n groot mikro-biologiese bevolking, en enige
stof wat, na toevoeging tot die grond, 'n merkbare uitwerking het op hierdie
bevolking, het terselfdertyd groot invioed op die grond self. Dit is hierdie
mikro-bevolking wat verantwoordelik is vir die sogenaamde stikstof- en
koolstof-kringlope.

Sekere soorte mikrobes is in staat om die stikstof uit die lug om te sit
in kompieks-verbindings wat proteiene genoem word. Hierdie vasle van die
stikstof. stikstof vind plaas in verskiilende gronde in 'n groter of minder

graad, maar oor die algemeen kan gese word dat die hoeveel-
held stikstof, wat op hierdie wyse toegevoeg word aan die grond se kapitaal
van toeganklike stikstof, maar klein is en dus nie van veel ekonomiese
waarde sal wees nie. Die proteiene in gronde is hoofsaaklik afkomstig van
oorblyfsels van plante en diere. Die proteiene kan nie deur plante gebruik
word as voedsel nie, en voordat dit gebruik kan word, moet dit omgesit
word in meer eenvoudige verbindings. Die proteIen word aangeval deur
'n soort mikrobe, wat ammonifiserende bakteriee genoem word, omdat
ammoniak die vernaamste produk van hul aktiwiteite is. Die ammoniak
op hierdie wyse gevorm, kan direk deur sekere plante opgeneem word,
maar in die meeste gevalle is dit onderwerp aan 'n reeks oksidasie-prosesse
wat deur die sogenaamde nitrifikasie-bakteriee teweeggebring word en finaal
die ammoniak in nitrate oorsit. Die meeste plante neem hul stikstof-
benodigdhede op in hierdie vorm, terwyl terselfdertyd die meeste van die
grond-organismes dit ook assimileer, sodat op hierdie manier die nitrate
weer terug omgesit word in proteTene en dus die stikstof-kringloop sluit.
Die nitrifikasie van die ammoniak in die grond is bale vinnig en dit kan
aangeneem word dat die sneiheid van die proses aileen in suurgronde bale
verminder. In grasiande waar die grond meesal bale suur is, vind die
omsetting so stadig plaas daat dit in party gevalle van minder waarde word,
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maar dit is hier van minder belang, daar die meeste grassoorte stikstof in
die vorm van ammoniak goed kan gebruik.

Die aktiwiteite van die mikro-organismes is dus van belang om die peil
van toeganklike stikstof te handhaaf en ons kan aanneem dat die ammoni-
fikasie-proses een van die vernaamste stappe is. Daar is gronde waarin
hierdie ammonifikasie-mikrobes of bale swak is Of in 'n baie klein aantal
aanwesig is, en in hierdie gevalle kan mens goeie resultate kry deur kraal-
of stalmis in die grond te voeg, want die misstowwe is juis baie ryk in hierdie
klas van organismes.

In noue verband met die stikstof-kringloop, is die koolstof-kringloop.
Die organiese bestanddele in die grond word ontbind met die vorming van

Humus.
koolsuurgas of koolstof-dioksied en dit word dan of gedeelte-
lik weer opgeneem deur mikrobes Of dit ontsnap in die lug,

waar dit weer deur plante bo die grond geassimileer word. In die ont-
bindingsproses van die organiese materiaal word daar 'n verbinding gevorm
wat ., humus " genoem word, en dit is hierdie stof wat so 'n groat invloed
het op did fisiese eienskappe van die grond. Die voorraad humus in die
grond kan vermeerder word deur die toevoeging van mis en ander plant-
aardige stowwe en sy instandhouding kan beskou word as een van die
komende groat ekonomiese probleme. Humus is 'n eienaardige substansie,
wat deur sy „ lymerige " eienskappe 'n krummelstruktuur aan die grond
gee. 'n Swaar kleigrond met 'n neiging om te verdrink en wat bale swaar
is om te bewerk, word deur die toevoeging van humus meer oop van struk-
tuur en makliker om te bewerk. Hierdie verbetering van dreinasie-kon-
disies is baie waardevol, want dit beteken dat die grond oak rneer lug kan
kry. In sanderige gronde weer, met oordrewe dreinasie-kondisies, vind
dieselfde krumrnelformasie plaas, maar in hierdie geval het dit die gevolg
dat die waterhouvermoe verbeter word. Terselfdertyd verloor die sand
lets van sy iosheid.

Die toevoeging van organiese materiaal is dus van groat waarde om die
fiesiese eienskappe van die grand te verbeter. Afgesien van die biologiese
aspek, kan organiese misstowwe in twee groepe geklassifiseer word : Die
stowwe wat toegedien word cam die fisiese struktuur te verbeter, en die
wat gebruik word vir hul bemistingswaarde.

Die organiese misstowwe wat hoofsaaklik toegedien word om die
struktuur te verbeter bestaan uit natuurlike misstowwe (coos kraal- en stal-
mis), kunsmatige misstowwe of komposte, en groenbemistingstowwe. Met
uitsondering van die laasgenoemde, moet die misstowwe goed gevrot wees,
want dit moet onthou word dat die organismes wat aan hierdie verrottings-
prosesse deelneem 'n aansienlike hoeveelheid toeganklike plantvoedsel
gebruik. Die toevoeging van vars mis het die nadelige gevolge om die
bakteriese aktiwiteite so te stimuleer dat daar 'n ernstige kompetisie tussen
plante en organismes vir toeganklike plantvoedsel ontstaan. Mis moet in
elke geval toegedien word 'n tydjie voordat die gewas dit nodig het.

Die gebruik van mis is die oudste manier om organiese materiaal in
die grond te bring, maar deur die vermeerdering van meganiese vervoer-
middels en die uitbreiding van bewerkte lande, deur die verbetering van
meganiese werktuie vir grondbewerking en oes, het die voorraad van
natuurlike mis so verminder dat dit onekonomies word om dit toe te dien,
tensy dit van taamlik naby verkry kan word. In hierdie gevalle is dit aan
te beveel om gebruik te maak van „ kompost " (kunsmatige plaasmis).
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Vir die maak van hierdie soort misstof word gebruik gemaak van enige
soort plant of oes-oorblyfsels wat nie vir dierekos gebruik kan word nie.

Kompost.
Die materiaal word versamel in putte of in hope en op ver-
skillende maniere behandel. Een van die metodes is om die

organiese materiaal in lae te pak en tussen elke laag 'n bietjie mineraal-
kunsmis-mengsel te strooi. Dit word dan nat gemaak en vir 'n paar weke
ongesteurd gelaat, waarna dit deurgewerk en weer nat gemaak word. In
'n paar maande sal die ontbinding ver genoeg gevorder het om die kompost
op die land te gooi. Daar is verskeie mengsels op die mark om vir hierdie
doel te gebruik. Ander verkies 'n metode waar dit nie nodig is om aparte
minerale by te sit nie. 'n Baie goeie kompost kan verkry word as tussen die
lae organiese materiaal 'n dunner laag kraal- of stalmis gesit word. By al
die metodes is dit noodsaaklik om die massas materiaal op die beste vogtig-
heidsgraad te hou, want dit moenie te droog of te nat wees nie. Oor die
algemeen kan dit gese word dat die materiaal nat moet voel, maar dat daar
nie water sigbaar mag wees nie. Putte of hope van vier tot ses voet diepte
het gerieflik geblyk.

Al hierdie soorte organiese misstowwe bevat 'n sekere hoeveelheid
stikstof en toeganklike fosfate en potas. Veral in die geval van kraalmis,
is die plantvoedsel-inhoud van belang, as in aanmerking geneem word die
groot hoeveelheid wat meesal toegedien word.

Onder sekere omstandighede is groenbemisting prakties. Dit word
gedoen deur 'n gewas te kweek en dit in te ploeg. Daar dit natuurlik vog

Groen-
nodig het om te groei, sowel als om te vrot nadat dit ingeploeg

bemisting. is, word die toepassing van groenbemisting merendeels beperk
tot besproeiingstreke. Terselfdertyd beteken die groei van

die gewas 'n verlies van 'n oes, sodat daar 'n neiging is cm die gebruik hier-
van te beperk tot boorde, waar hierdie faktor nie van toepassing is nie.
Onder hierdie omstandighede kan die vogtigheid gekontroleer word en
vind daar geen verlies van 'n oes plaas nie. Terselfdertyd het die gebruik
van 'n diepdeurdringende en sterk wortelstelsel baie voordele, daar die
wortels dikwels die ploegsool opbreek wat mens in so baie boorde vind.
Ook bring hierdie wortels plantvoedsel op van die diepere grondlae sodat
dit in bereik kom van die vlakker wortelstelsel van vrugtebome.

Die verrotting van die ondergeploegde groenmateriaal veroorsaak
dieselfde probleem as wanneer mens te ears stal- of kraalmis gebruik. Die
plantvoedsel wat die meeste hierdeur ly, is die toeganklike stikstof, en hier-
die moeilikheid kan oorkom word deur peulgewasse te gebruik, soos soja-
boontjies, kafferboontjies, hennep, ens. Peulplante het 'n eienaardige
eienskap ; dit kan saamwerk met 'n sekere soort mikrobe wat in sy wortels
lewe en knoppies vorm. Hierdie knoppies-bakteriee word gevoed deur
die plant, maar terselfdertyd le hulle stikstof vas uit die lug met die vorming
van proteiene. Die gevolg is dat peulplante nie alleen baie ryk is in stikstof
nie, maar dat 'n groot deel van hierdie stikstof uit die lug kom, sodat daar
nie atleen genoeg stikstof is in die plant om die mikrobes te voorsien van
genoeg stikstof gedurende die ontbindings-prosesse nie, maar dat hierdie
stikstof tot 'n sekere mate 'n vermeerdering van stikstof-kapitaal in die
grond voorstel. Daar moet gesorg word dat die regte soort organisme
aanwesig is, want hul werk is spesifiek, en bakteriee wat stikstof kan vasle
in een peulplantsoort, kan dit nie doen in enige ander peulplantsoort nie.
In sommige gevalle is dit nodig om die saad te ent met die regte soort
bakteriee.
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As organiese misstowwe gebruik word met die doel om die hoeveel-
heid toeganklike plantvoedsel in die grond te vermeerder, dan word
meesal die stikstofgehalte in die oog gehou, en is daar soms bale min humus-
vormende stowwe aanwesig. Hierdie soort organiese misstof word ver-
teenwoordig deur ghwano, hoendermis, en bloedmeel, en word vernaamlik
gebruik waar dit nodig geag word om 'n organiese stikstof-bemisting toe
te dien in voorkeur bo die meer gewone mineraalvorme, soos ammonium-
sulfaat. HuIle is van groot waarde en geniet voorkeur in sommige plaas-
bedrywe bo die mineraal-tipes, want hul stikstof word langsaam afgegee en
dit maak dat hul invloed oor 'n langer periode gevoel word. Ghwano,
walvisafval en ander misstowwe van hierdie tipe bevat ook taamlik groot
hoeveelhede fosfaat by die stikstof.

Die gebruik van organiese misstowwe moet aangemoedig word, daar
dit een van die weinige misstofsoorte is wat 'n drievoudige gevolg kan he,
daar dit nie alleen biologies werk nie, maar ook die grond-struktuur kan
verbeter en terselfdertyd die plantvoedsel-voorraad vermeerder. Die
Afdeling Skeikundige Diens is besig om 'n spesiale studie te maak van
die gebruik van organiese misstowwe en boere word uitgenooi om aanvraag
te doen by hierdie Afdeling as hulle meer informasie wil he omtrent die punte
hierbo bespreek.

(Dr. P. Ka -nerman, Afdeling Skeikundige Diens.)

Bemistingsvereistes in die Somerreenstreek.
Met uitsondering van 'n klein streek aan die suid- en suidwestelike kus,

val die meeste 'Ten van die Unie in die somer- en herfsmaande. Hoewel
die somerreenvalstreek die grootste gedeelte van die subkontinent beslaan,
is minder as een-derde van hierdie oppervlakte geskik vir gesaaides sonder
besproeiing. Die streek met 'n reenval van 20 duim tot 50 duim val in 'n
gebied wat ongeveer 720 myl suid van die noordelike grens van Transvaal
loop, by die breedste deel ongeveer 450 myl breed is en 100 myl by die nouste.
Van hierdie oppervlakte kry ongeveer driekwart 25 duim tot 35 duim men,
en as Basoetoland, Swasieland, gedeeltes van Zoeloeland, die Drakensberge
en ander bergagtige streke uitgesluit word, word dit aansienlik kleiner.

Die gedeelte van Suid-Afrika wat geskik is vir gesaaides vir mens en dier
is dus bale beperk, en boere in daardie streek moet dus probeer om hul
grondvrugbaarheid te handhaaf en te verbeter. Hierdie streek loop van
omtrent 32.5° S. breedtegraad tot 22° S. breedtegraad, en afgesien van al die
uiteenlopende reenvalstreke varieer dit van die seespieel tot 'n hoogte van
6,000 voet. So'n samestelling van klimaatstoestande gee aanleiding tot baie
uiteenlopende landboutoestande.

Hoewel grondsoorte ten opsigte van reaksie kan verskil van 'n opmerk-
like suur toestand, soos in die geval van die uitgeloogde grondsoorte in die
hoe-reenvalstreke waargeneem word, tot die sogenaamde alkaliese of brak-
toestand in dele waar die reenval betreklik baie laag is, en hoewel hulle
ten opsigte van potas-, stikstof- en kalkgehalte, tekstuur en struktuur,
deur 'n hele verskeidenheid kleure, van sand, leem of klei, kan verskil, het
hulle nogtans een eienskap in gemeen, naamlik 'n opmerklike reaksie op
die toediening van fosfaathoudende kunsmisstowwe.
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Drie bree beginsels wat die boer van suksesvolle opbringste van sy
gesaaides sal verseker is : (1) genoegsame skoffel om te verseker dat die

lande skoon en die grondkombers toereikend is ; (2) die oor-
Skoffel,	 deelkundige gebruik van kunsmisstowwe ; en (3) 'n wissel-
Bemisting en
Wisselbou. boustelsel waarin 'n geskikte getal kontant- en voergewasse

gekweek kan word, en wat terselfdertyd sal verseker dat daar
'n genoegsame voorraad organiese materiaal in die gewasoorblyfsels is om
die humusgehalte en in die geval van peulgewasse, die stikstofgehalte, van
die grond te verhoog.

Diermis is te aller tye geskik, en stal- en kraalmis, veral as dit met super-
fosfaat gemeng word, maak net so'n goeie mis as mens maar wii he. Boere

Kraal en 
word gewaarsku teen die uiters onbevredigende gebruik om

mis 
sy Substitute, superfosfaat met kraalmis te meng en sulke klein hoeveelhede

te gebruik dat die toediening van beide die fosfaat en die mis
heeltemal ontoereikend is, sodat die groei van die plante net in die vroee
stadiums bevorder word, later gevolg deur 'n agteruitgang as gevolg Jan 'n
gebrek aan voedingstowwe. Geen nut word hiervan verkry nie en dit kan
selfs die gesaaides beskadig.

Noudat beter stelsels van afkamping en veldbewaring toegepas word,
begin mis egter skaars word. Deur 'n kompost van p!aasafval en die beskik-
bare mis te maak, kan minstens 'n gedeelte van die bewerkbare lande elke
jaar behandel word, sodat as die kompost in rotasie toegedien word, at die
verboude lande op die plaas met verloop van tyd 'n toediening organiese
materiaal kry wat bale ryk is aan biologiese aktiwiteit.

Twee tot vyf ton per morg van die goedverrotte kompost moet op die
lande toegedien word.

Die Funksies van Misstofbestanddele.

Al die fosfaathoudende misstowwe, soos superfosfaat, dubbelsuper-
fosfaat, basiese superfosfaat, superfosfaat en rotsfosfaat, beenmeel en fyn-

Die Fosfate. 
beenmeel, basies-slakmeel en rotsfosfate is waardevol, maar in
die algemene gebruik staan superfosfaat nog bo aan die lys

en gee die meeste bevrediging wat betref prys en opbrings.

Oor die algemeen maak die opmerklike reaksie van gewasse op die toe-
diening van superfosfaat, tesame met die lae prys daarvan in vergelyking met
ander misstowwe, dit een van die populerste en vernaamste van at die
fosfate. Die opmerklike uitwerkings van beenmeel onder sekere hoe-reen-
valtoestande, soos in die misstreek en die natter dele van Natal, en in sekere
mate ook in die lae-reenvalstreke, soos byvoorbeeld in die noordelike Oranje-
Vrystaat en westelike en sentrale Transvaal, maak hierdie misstof populer
onder sekere seksies van die boeregemeenskap.

Dis aangetoon dat die gebruik van ingevoerde (vormlose) rotsfosfaat
nie alleen in streke met 'n hoe reenval nie, soos in Natal en oostelike Trans-
vaal, maar ook op sommige plekke met 'n lae reenval geregverdig is.

As beenmeel en vormiose rotsfosfaat egter toegedien word op plekke
waar die reenval beperk is, kan die uitwerkings van die misstowwe eers
nadat hulle vir 'n hele paar jaar aaneen toegedien is, waargeneem word.

Superfosfaat en mengsels van super- en rotsfosfaat is bale bevredigend,
en laasgenoemde veroorsaak selde moeilikheid deur verstopping van die
misstofbak vir die toediening en saai van kunsmis.
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Die fosfate is die nodigste en goedkoopste asook die mees winsgewende
van al die misstowwe vir die boer. Hulle bevoordeel enige gesaaide op
enige grond, bevorder ontkieming, produseer vroeg 'n sterk en gesonde
wortel-ontwikkeling, gee nie alleen groter opbringste nie, maar verbeter
die kwaliteit sodat die produkte gevolglik hoer pryse op die mark behaal.
Fosfate stimuleer ook die waardevolle grondorganismes, en bring beter
stikstof-vorming te weeg.

Misstowwe, soos ammoniumsulfaat (20.5 persent N 2), nitrate van natrium
en kalk (15.5 persent N 2), urinestof (46 persent stikstof), kalsiumsianied

(18 persent N 2 ), bloedmeel (10 tot 12 persent N,) en Leuna-
Stikstof-	 salpeter (26 persent stikstof) is 'n paar van die duurste mis-

de
M isstowwe. stowwe op die misstof-eenheidsbasis. By gebrek aan stik-

stof sal die gesaaides egter nie groei nie, en dus sal die boer of
hierdie stowwe moet koop Of 'n peulgewas moet gebruik. Die gebruik van
stikstofhoudende misstowwe neem baie toe en gedurende die afgelope paar
jaar het die prys ook al baie gedaal. Die hoeveelheid stikstofhoudende mis-
stowwe wat deur verskillende prosesse uit die lug berei word, is nou baie
meer as die wat in Chili uit die myne gekry word.

Waar stikstof volop is, het die plante gewoonlik 'n donkergroen kleur,
groei baie geil, en gee baie stingels en blare. Te veel stikstof egter, net soos
te veel reen, verswak die stammetjies van die graan- en hooigesaaides baie,
sodat hulle omval en die afoes gevolglik moeilik maak, behalwe dat dit die
gesaaide ook later laat rypword en meer vatbaar maak vir siekte en droogte.
Die verwagte oes is dan ook baie kleiner.

Dis herhaaldelik gedurende die afgelope paar jaar aangetoon hoe waarde-
vol stikstofhoudende misstowwe is vir die produksie van groenvoer, gras
en hooi, en oor die algemeen blyk dat die hoeveelheid materiaal geproduseer
hoofsaaklik bepaal word deur die stikstofhoudende kunsmis, wat selfs in
betreklike groot hoeveelhede toegedien word.

As die gesaaide te min stikstof kry, kwyn dit en die blare kry 'n bleek-
groen of geel kleur, en die plante groei oor die algemeen maar sleg. Plante
wat dieselfde simptome wys, kom ook voor op lande wat in reenseisoene te
nat is, wanneer die bleek kleur dan te wyte is aan gebrek aan lug om die
wortels.

Die vernaamste soorte op ons mark is potaschloried* (60 persent K 2O)
en potassulfaat (48 persent K 20), twee Lifters gekonsentreerde misstowwe.

Potas-
'n Gebrek aan potas beperk die opbrings net soveel as stikstof

misstowwe. en fosfate. Potas is nodig vir die vorming van suikers, stysel
en die sellulose van die selwande. Dit verbeter die kwaliteit

en goedhou-eienskappe van graan en vrugte en versterk die steeltjies en hout.
Dit help om die ewewig tussen stikstof en fosfate te bewaar en gee 'n beter
verhouding tussen plant- en vrugtedele. 'n Gebrek aan potas laat die
gesaaide later rypword en verminder die opbrings en kwaliteit, die blare en
stammetjies droog ook op voordat die graan of vrug ryp is. Potas help om
plantsiektes soos roes en verlepping in katoen te weerstaan. In reenrige
seisoene gee potas besonder goeie resuitate. Dit lyk amper of dit in seker
mate wil opmaak vir die gebrek aan sonskyn.

Die grondsoorte in die somerreenvalstreek in die onmiddellike omgewing
van die Drakensberge in Transvaal en Oranje-Vrystaat en in die misstreek,
kusstreek en streke in Natal met 'n hoer reenval, beantwoord gewoonlik

* Kaliumchloried.
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op potastoediening, sodat dit ingesluit moet word onder die misstowwe wat
toegedien word. Behalwe hierdie streke is daar geen gebrek aan potas
die grond nie, en hoewel dit in die geval van bepaalde vrugtesoorte en
groentes, asook sekere gewasse, voordelig is om hierdie element te gebruik,
het plaasgewasse oor die algemeen dit op die oomblik nie nodig nie.

Potas vir Vrugte en Aartappels.—Dit word gewoonlik beweer dat potas-
sulfaat beter is as potaschloried vir gesaaides soos aartappels, tamaties, vrugte
en tabak, want chloried maak aartappels en vrugte minder smaaklik, te
waterig, en tabak-as kiewerig.

In die lig van ondersoekwerk wat onlangs gedoen is, blyk dat hierdie
sienswyses ongegrond is, daar aangetoon is dat die opbrings en kwaliteit
van aartappels dieselfde is al word chloried of potassulfaat toegedien. Dis
beide in die Verenigde State van Amerika en Rhodesie aangetoon dat vir die
bemisting an tabak 'n klein hoeveelheid chloried tesame met potassulfaat
'n voordelige uitwerking op die kwaliteit en graad het, en op die oomblik
word misstowwe wat 'n klein hoeveelheid van die chloried bevat vir hierdie
doel bemark. Vir graan-, hooi- en wortelgewasse, behalwe aartappels, is
dit goedkoper om die chloried te gebruik.

Landbouklak is eenvoudig natuurlike kalkklip wat fyngemaal en in die
norm van karbonaat is. Hoewel dit bale goedkoop is, is dit nog nie aan-

Kant. 
getoon dat dit oor die algemeen voordelig in die Unie,
behalwe in die misstreek en die hoe-reenstreke waar die

grond opmerklik suur is, gebruik kan word nie. In die hobreenvalstreek-
van Europa en Noord-Amerika, word uitstekende resultate verkry deur kalk
op die lande toe te dien, sodat as misstowwe alleen onbevredigende resultate
lewer, boere in ons hoe-reenvalstreke kalktoediening behoort te probeer.
As kalk nodig is, word dit gewoonlik elke 4 tot 5 jaar in hoeveelhede van
1,000 tot 4,000 lb. per morg toegedien. As dit nie te fyn gemaal is nie, hou
dit !anger, byvoorbeeld, kalkklip, wat so fyn gemaal is dat dit deur 'n sif
met kwartduimgaatjies sal gaan, gee genoeg fyn materiaal om onmiddellik
oplosbaar te wees, terwyl daar ook baie klontjies is wat 'n hele paar jaar
neem om op te los. Uit proewe wat in Amerika gedoen is, blyk dat dit voor-
delig is om die kalk so fyn te maal soos hierbo aangetoon is. Waar die reen-
val hoog is, kan 1,000 tot 1,600 lb. per morg jaarliks in die afloopwater ver-
lore gaan. In baie dele van Amerika en Europa sal lusern nie groei tensy dit
swaar bekalk en ingeent is nie. Daar is maar min gevalle in Suid-Afrika
waar kalk met voordeel op lusern toegedien is, aangesien die grond en
besproeiingswater in die westelike en lae-reenvalstreek waar lusern algemeen
verbou word, baie kalk bevat.

Inenting op granitiese grondsoorte het betaal in die hoe-reenvalstreke
van die Transvaalse laeveld, en dit blyk dat dit nodig is in die omgewing van
Clarens, Oranje-Vrystaat, en waarskynlik sal dit ook nodig wees in die
valleie van die Drakensberge, waar die reenval hoog is.

Grondontleding en Landproewe.

Hoewel ons Landbouskole sal uitvind wat die bemistingsbehoeftes*an
die grond is, kan die skeikundige in die meeste gevalle, sonder ontleding,
aan die boer gesonde advies gee as by bekend is met die grond, die klimaat-
streek, die ondervinding van boere met die grond, die resultate van proewe
en aantekenings het van vorige ontledings van dieselfde grondtipe. Mar
gewoonlik is die ontleding van 'n grondsoort sonder die bogenoemde gegef
wens nie van baie groot waarde nie. Trouens, as die boer reeds .fosfate
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toedien en wisselbou toepas, en let op moontlike potas- en stikstoftekorte,
is hy goed op pad om sy grond permanent vrugbaar te maak.

Die uitbreidings- en ander beamptes van die Departement van Landbou
en Bosbou doen demonstrasieproewe oor die hele land. Lyste van hierdie

proewe word van tyd tot tyd in Boerdery in Suid-Afrika gepubli-
Waarde van seer. Gewoonlik word die proewe gedoen op plekke verteen-
Landproewe woordigend van groter streke.
en Demon-
strasie-	 Demonstrasieproewe is noodwendig eenvoudig van ontwerp
persele.	 en word dikwels gedoen op lande wat op die gewone manier

geoes word. Die persele wat op enige land uitgele kan word
waar die grond eenvormig is, is gewoonlik een-vyfde tot een-twintigste morg
groot, na gelang van die soort oes, die behandelings, ens., en waar moontlik
word die persele 'n hele paar keer herhaal, d.w.s. op tot 3-, 4- of 5-maal.
Behandelings wat Bien om die gebreke in die grond aan te toon, is : (1)
Geen kunsmis ; (2) fosfaat (gewoonlik superfosfaat) ; (3) fosfaat en potas ;
(4) fosfaat en stikstof ; (5) fosfaat, potas en stikstof ; (6) ens., Enige ver-
menigvuldiging van die fosfaatbehandeling, met stikstof en potas, of enigeen
van laasgenoemde 2 afsonderlik, na wens.

Behalwe bogenoemde, kan veranderings in die fosfaat gemaak word
deur been- of rotsfosfaat in plaas van superfosfaat te gebruik, of mengsels
van hulle kan met superfosfaat gemaak word ; hiervoor kan addisionele
persele gebruik word. Dit moet egter altoos voor oe gehou word dathoe
eenvoudiger die proef en hoe minder die verskillende behandelings, hoe
beter die proef gekontroleer kan word.

Enige verstandige boer kan so 'n proef doen, en as hy sulke proewe
op sy lande wil doen, moet hy die uitbreidingsbeampte in sy distrik raad-
pleeg of in verbinding tree met die Prinsipaal van die Landbouskool wat die
provinsie bedien waarin hy boer.

Mielies beslaan omtrent die helfte van die 6 miljoen morge onder ver-
bouing in die Unie ; kafferkoring, manna, aartappels, tabak, katoen, grond-

boontjies, lusern en tef beslaan slegs 'n bietjie meer as 'n half
Watter	 miljoen morge ; en al die wintergraansoorte nie heeltennal
Misstof om
te Gebruik.	 'n miljoen morge me ; ongenoemde gewasse, braakgrond,

boorde en ander borne beslaan die meeste van die oor-
blywende gedeelte.

Vir Transvaal, Oranje-Vrystaat en die Oostelike Kaapprovinsie.—Gebruik
vir mielies, sorghums, manna, tef, kafferboontjies, kafferertjies, fluweel-
boontjies, saaiboontjies en -ertjies, sonneblomme, katoen en wintergraan-
soorte : (1) 250 tot 400 lb. superfosfaat ; of (2) 250 tot 400 lb. van 'n
mengsel bestaande uit 3 tot 4 dele superfosfaat en 1 deel beenmeel ; of
(3) 250 tot 400 lb. van 'n mengsel bestaande uit 1 tot 2 dele superfosfaat en
1 deel rotsfosfaat.

Op grondsoorte waarin daar 'n tekort aan kalk bestaan, kan of 250 tot
400 lb. van 'n mengsel van superfosfaat en kalk (2 dele van eersgenoemde
op 1 deel van laasgenoemde of anders Egiptiese of Marokko-rotsfosfaat
voordelig gebruik word.

As superfosfaat deur 'n kunsmistoestel toegedien word, loop dit
makliker uit die masjien as 40 dele van die kunsmis met 1 deel gemaalde
kalkklip of gesifte as gemeng word, sonder dat die skeikundige doeltreffend-
held daarvan verminder word.
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Vir Natal.—Behalwe bogemelde is 60 tot 100 lb. muriaat van potas ge-
woonlik nodig. Stikstof kan ook nodig wees en moet bepaald in landproewe
uitgetoets word.

Vir die Oostelike Kaapprovinsie.—Waar geen peulgewas gebruik word
nie, veral op die sanderige grondsoorte, is dit nodig om 50 tot 100 lb. van
'n stikstofbevattende kunsmis by die fosfaat te voeg.

Oor die Algemeen.—Potas in dieselfde hoeveelhede as wat vir Natal aan-
beveel word, kan ook, veral op ou lande, in die hoe-reenvalstreke van die
ander drie provinsies nodig wees, en stikstof kan ook nodig woes. Waar
stikstof nodig is weens 'n ontoereikende gebruik van peulgewasse in die
rotasie, moet 100 tot 160 lb. ammoniumsulfaat per morg of 120 tot 180 lb.
natriumnitraat per morg of 110 tot 170 lb. van 'n mengsel van die twee
gebruik word. Urea is nou ook beskikbaar, en aangesien dit tweemaal
soveel stikstof as ammoniumsulfaat bevat, word net die helfte minder daar-
van as van ammoniumsulfaat gebruik. Waar die reenval buitengewoon
hoog is, kan dit beter wees om natriumnitraat as bobemisting toe te dien
wanneer die plantjies 'n paar duim, of in die geval van mielies, ongeveer 18
duim hoog is.

Gemengde kunsmisstowwe word nou meer algemeen as 'n paar jaar
gelede gebruik. Veral waar die gebruik van gemengde kunsmis in uitsonder-
like gevalle oenskynlik opmerklik hoer opbringste gelewer het, het hele
gemeenskappe waarskynlik oorgegaan tot die gebruik van een of ander soort
mengsel.

Hoewel die gebruik van goeie goed-gebalanseerde mengsels in baie
gevalle opmerklike toenames in opbrings, van groter waarde as die koste
van die kunsmis wat toegedien word, teweegbring, is dit altoos beter om
jou by superfosfaat te bepaal, tensy proewe bewys dat gemengde kunsmis-
stowwe die beste is.

Die boer wat 'n goeie sementvloer het en wat in die winter nie werk
het vir sy kaffers nie, kan hulle gebruik om sy misstowwe te meng en sodoende

'n paar sjielings per ton spaar, maar hy sal darem altyd sy oog
Tuis-	 op die werk moet hou om te sien dat hulle dit goed meng.
gemengde
Misstowwe. Misstofmaatskappye het doeltreffende mengmasjiene en vra so

min daarvoor dat die meeste boere liewer hul misstof troop
as dit kiaar gemeng is. Die boer is so goed beskerm onder die Misstof-
wet No. 21 van 1917, en deur verpligte registrasie van alle misstowwe dat
hy nie hoef te vrees dat hy nie goeie waarde gaan kry nie. En die groot
misstof-firmas van die Unie probeer altyd om die boer bale good te behandel
en horn te verskaf net wat sy grond nodig het.

Ghwano.—Goewermentsghwano is beperk in voorraad en word teen
minder as sy handelswaarde aan boere verkoop. Dis egter heeltemal te
ryk aan stikstof om alleen te gebruik, want die plante kan maklik in warm
weer verbrand en in nat weer slaan die grond toe ; dit moet dus altyd
gemeng word met twee- tot driekeer sy volume superfosfaat.

Bemisting van Vrugtebome.

Aangesien sitrusbome dwarsdeur die jaar groei en groot opbringste
fewer, neem hulle baie voedingstowwe uit die grond op en moet gevolglik

Sitrus. 
swaarder as blaarwisselende vrugtebome bemis word. Dis
ook belangrik om organiese materiaal in die grond te sit en

dit kan gedoen word deur of swaar peuldekgewasse, soos kafferboontjies,
veldertjies, kafferertjies, lndiese hennep, fluweelboontjies, ens., te kweek

633



11401,PROEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

-en hulle in te ploeg vir groenbemisting, of deur ongeveer 15 tot 20 ton mis
per morg toe te dien. Ten einde 'n goeie stand van die dekgewas te verseker
moet ongeveer 200 lb. superfosfaat per morg gesaai word voordat die peul-
gewas gesaai word. Stikstof is van groter belang by die bemisting van sitrus
as wat die geval met die meeste ander gewasse is, en die hoeveelhede wat
gewoonlik toegedien word, verskil tussen 5 tot 10 lb. ammoniumsulfaat per
morg, na gelang van die ouderdom. As 'n algemene reel kan gese word dat
die boom 1 lb. ammoniumsulfaat vir elke ouderdomsjaar nodig het. Gebrek
aan stikstof word gewoonlik aangetoon deur 'n afnarne in opbrings en blare
en deur 'n swak kleur. Aangesien stikstofvormingsprosesse onder ons
grondtoestande bale vinnig geskied, word dit nie aanbeveel om natrium-
nitraat wat terselfdertyd ook rnaklik uit die grond verwyder kan word, te
gebruik nie. Gevolglik moet stikstof in die anorganiese vorm as ammonium-
sulfaat toegedien word. In die afgelope tyd is organiese stikstofhoudende
kunsmisstowwe met groot sukses gebruik.

Mense het in die laaste tyd ingesien hoe nodig sitrusbome potas en
fosfaat het, en toedienings van soveel as 2+ lb. potassulfaat en 5 lb. super-
fosfaat word dikwels vir borne van 5 tot 10 jaar oud aanbeveel. Daar die
fosfaat as gevolg van fiksasie in die boonste laag van die grand bly, moet
spesiale toedieningsmetodes toegepas word om die kunsmis by die boom-
wortels te kry. Die kunsmis moet 'n paar weke voor die vrugte vorm,
toegedien word.

Somervrugte.—Behandel hulle op dieselfde manier, maar gebruik net
helfte van die hoeveelhede kunsmis en mis wat vir sitrusborne aangegee
word, omdat die borne vir lang tydperke rus.

Ander Gewasse.

Die meeste groente het behalwe bale water ook nog oorgenoeg humus
en aansienlike hoeveelhede kunsmis nodig. Goeie toedienings diermis, se

Groente.
5 tot 15 ton per morg, moet saam met 500 tot 1,000 lb. super-
fosfaat toegedien word. Dit sal uiters voordelig wees. As

daar 'n tekort aan mis is, kan gemengde kunsmis in plaas daarvan gebruik
word. Maar alle pogings moet aangewend word om minstens 'n bietlie mis
te verskaf.

As die grand bale swak en uitgeput is, of as die mis oud en uitgeloog is,
moet stikstof in die vorm van arnmoniumsulfaat en potas in een of ander vorm
toegedien word. As die grand suur of uitgeloog is, moet 1 tot 3 ton land-
boukalk, veral in die geval van plante, soos prei, slaai, spinasie, kool, blom-
kool, ens., wat van kalk hou, toegedien word.

Cis gewoonlik baie voordelig om vroeg in die lente gewasse, soos blom-
kool, kcal, slaai, ens., 'n bobemisting natriumnitraat te gee.

Hoewel hierdie gewas meer uit die grond neem as feitlik enige ander,
het proewe saver nog nie aangetoon dat enige kunsmis, behalwe super-

Lusern, 
fosfaat teen 500 tot 1,000 lb. per morg per jaar, voordelig is
nie. Dien die misstof eenmaa! in een dressering vroeg in die

)Iente toe voordat die lusern begin spruit. Dis nie so winsgewend om die
%!kunsmis toe te dien nadat die lusern afgesny is nie. Lusern verwyder ook
.', !baie .potas, en boere behoort met proefpersele van potaschloried teen 200
"tat'400 lb. per morg seker te maak dat daar nie 'n tekort aan potas is nie.
•bpplekke waar daar 'n groot tekort aan kalk is, sal die grand kalk moet

(Sien- „ Kalk.")-
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Hierdie gesaaides reageer op swaarder toedienings as graangesaaides,
en die misstof kan in die geplante ry toegedien word. As plaasmis beskik-

baar is, sal 10 tot 30 ton per morg altyd betaal vir wortel-
Aartappels gesaaides. As dit beperk is, kan dit in die geval van aartappels
en
gewas

Wor
se.

tel-
in klein hoeveelhede in die voor toegedien word. Op skraal
grond sal wortelgesaaides, soos mangelwortels, rape, ens.,

miskien 'n volledige misstof teen 500 tot 800 lb. per morg nodig he, maar
moet in elk geval ook superfosfaat kry.

Ons kan nie 'n algemene reel neerle vir aartappels nie, wat 'n baie
beperkte voedingsgehalte het en die misstowwe in die ry moet kry om die
beste resultate te lewer. In party gevalle lyk dit of 300 tot 600 lb. super-
fosfaat per morg alleen die beste resultate lewer en ook of daar nie 'n behoefte
is aan stikstof of potas nie. Op die hoeveld, in die omtrek van Bethal en
in sommige van Transvaal se laeveid-streke, word aansienlike groter hoe-
veelhede gemengde misstowwe gebruik.

Die saadaartappel kan strawwe bemisting goed verdra as dit nie in die
misstof te lande kom, of die misstof op die aartappel gegooi word nie, maar
so aan die kant van die voor geplant is dat 'n laag grond tussen die aartappel
en die misstof val. Daar is planters in die Verenigde State van Amerika wat
die misstof in twee lang rye goof en die aartappel tussen-in, maar op so 'n
manier dat daar grond tussen die aartappel en die misstof val. As die spruite
in direkte aanraking met die kunsmis kom, kan die oes baie kleiner wees.

Geen ander gewas vereis so 'n noukeurige studie van kunsmisstowwe
nie as tabak ; dis 'n gulsige voeder en verskillende hoeveelhede misstof-

Tabak. 
mengsels kan sy kwaliteit baie ten goede of ten slegte beinvloed.
Dit het stikstof, fosfate, potas en kalk in voldoende hoeveel-

hede nodig, maar die eerste drie meet baie verskillend gebalanseer wees,
wat sal afhang van die soort grond, klimaatstreek en die gehalte van tabak
wat geproduseer moet word. Dis die beste as die boer advies kry van die
Departement oor watter mengsel die beste is vir sy streek. Te veel stik-
stof gee 'n harde, swaar blaar wat laat rypword ; en as daar te min stikstof
is, kry die blare weer 'n te ligte en papieragtige voorkoms en word te vroeg
ryp. As die grond weer te veel fosfaat het, word die tabak te you ryp om
van die beste kwaliteit te wees ; 'n oorvloed potas is nie sleg nie, maar te
min gee 'n klein onreelmatige, growwe en harde blaar. As die grond suur
is, is kalk ook bale nodig vir tabak, want gebrek aan kalk sal die kwaiiteit .

sleg beInvloed en die opbrings verminder.

Stikstofhoudende misstowwe word toegedien teen 150 tot 300 lb..
per morg ; fosfatiese misstowwe teen 300 tot 600 lb. per morg ; potas-
sulfaat teen 100 tot 250 lb. per morg. As landboukalk nodig is, word dit
toegedien teen 2,000 tot 6,000 lb. per morg.

Peulplante en Wisselbou.

Hoewel die gebruik van kunsmisstowwe baie tot die boer se sukses sal
bydra, is die voordelige uitwerkings van peulgewasse in die wisse!bou-
stelsel so groot dat hulle 'n groot rol sal speel om 'n sukses van boerdery
te maak. Behoorlik behandel !ewer hulle 'n taamlike groat hoeveelheid
goeie voer per morg, en nadat die bogrondse groei of afgesny is vir hoc' Of
afgewei is, verbeter die oorblyfsel die fisiese toestand van die grand en
maak dit ook vrugbaarder as dit op die regte tyd ingeploeg word. Alle
boere in die somerreenvalstreek moet 'n geskikte wisseiboustelsel toepas,,
waarin 'n ,peulgewas ingesluit is wat vir hooi afgesny of bewei kan word. •
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Metodes van Misstoftoediening.

Daar is 2 algemene metodes om misstowwe toe te dien : In geplante
rye met verskeie toestelle op planters, en deur dit met masjiene of met die
hand te saai.

Daar is bale soorte misstoftoestelle op mielie-, katoen- en ander planters
asook soorte wat aan graanplanters gesit word. In die laaste jare het 'n

Geplante
sterk vooroordeel ontstaan teen die gebruik van misstof-

Rye.	 toestelle, veral op mielieplanters, as gevolg van die onder-
vinding van party boere dat die ontkieming van hul gesaaides

beskadig word deur toestelle wat nie uitgerus is met 'n A-toestel om die
misstof te sprei en te voorkom dat dit op die saad val nie. Dit lyk of katoen
en grondboontjies veral besonder gevoelig is vir misstofaanraking.

Met die spreitoestel wat nou onder die misstof-afleweringsbuis op al die
verskillende soorte toestelle geplaas is, is daar baie min gevaar van ver-
branding en boere word gewaarsku teen die gebruik om hierdie toestelle
te gou weg te maak en die duurder spreiers te gebruik, veral as hulle in die
streek met 'n jaarlikse reenval van 28 tot 40 duim boer. Baie proewe in
Europa en Amerika is ten gunste van hierdie metode van toediening as die
klimaat nie te droog is nie. Daar is ook bale bewyse om aan te toon dat
deur die toediening van die misstof in die ry die mielie gouer 'n kans kry om
te begin groei, wat van groot praktiese belang is in streke coos die oostelike
Oranje-Vrystaat, waar die vinniggroeiende soetgras so gou kan opskiet. In
die streek met 'n jaarlikse reenval van 20 tot 25 duim is dit egter moontlik
om beter resultate te verkry deur die misstof met die hand te strooi en dit
in die najaar of winter in te ploeg, as om dit met die plantertoestel toe te
dien.

Die drie vernaamste soorte masjiene wat in die Unie in gebruik is, is : (1)
'n baktipe, waarin die misstof deur middel van gate in die bodem van die

U itstrooi	
bak val, en deurgeforseer word deur draai-arms op 'n as,

van Mis. skottel of voerwiele (gevleuel) ; (2) 'n bak-tipe waarin die
bodem geleidelik deur spiraalvormige radversnellers styg en

die misstof van bo afgeslaan word deur slaners op 'n draaistaaf : en (3)
'n metale ronde spreier met twee ronde draaiskywe, waarop die misstof val
en dan wyd gesprei word.

Hoewel al die spreimasjiene die beste werk as daar nie wind is nie, is
die derde tipe besonder sleg om op 'n winderige dag te gebruik, maar anders
bale goed.

Uitstrooi het 'n paar bepaalde voordele. Dis misstof word meer egalig
oor die land gesprei en die graan wat daarop volg sal dan meer kans
he om gelyk te begin groei. Dit het alleen betrekking op lande wat baie
min bemis is. Op 'n mielieland waarop 'n misstoftoestel vir jare gebruik is,
sal gees verskil gemerk word nie. Die misstof kan in die najaar en winter
gestrooi word wanneer daar nie so baie werk is nie ; deur die misstof op
so'n manier te strooi sal dit beter verdeling van arbeid beteken. As daar
nie bakke op die planter is wat gedurig met misstof gevul moet word nie,
vorder die plantery baie vinniger. Die misstof pak minder in die winter
aanmekaar vas want die lug is dan droer. 'n Misstofstrooier hou omtrent
twee sakke en hoef nie so dikwels as die bakke van die misstoftoestel vol-
gemaak te word nie.

Of die boer 'n misstofstrooier gaan koop, sal grootliks afhang van die
klimaatstoestande, en of by bevredigende misstoftoestelle het of nie. Daar
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kan nie 'n algemene reel ne ,crgele word om misstowwe vir al die somer-
reenvalstreke toe te dien nie. Een metode sal miskien goed weer op een
plek en een weer op 'n ander. Navorsingswerk en gebruik kan miskien
nog aantoon dat dit beter is om tweederdes van die misstof te strooi en die
ander teen planttyd met die toestelle toe te dien.

(Oorspronklike artikel deur Thos. D. Hall, hersien deur J. V. Cutler, Afdeling Skeikundige
Diens.)

Kunsmis en ander Missoorte : die Aard, Aankoop
en Gebruik daarvan.

Die term „ mis " word in die beter sin gebruik vir enige stof wat in
die grond toegedien word om dit meer vrugbaar te maak, terwyl die woord
„ kunsmis " gewoonlik beperk word tot kunsmatige stowwe wat spesiaal
geproduseer of gefabriseer word terwille van een of meer plantevoedings-
bestanddele wat hulle in die grond bring.

I.—Tekortkomings in Grond.

Gesaaides neem sekere bestanddele uit die grond weg, en sommige van
die bestanddele kan selfs in nuwe lande ontbreek. Suid-Afrikaanse grond-
soorte toon gewoonlik Of dikwels 'n tekort Of onbeskikbaarheid aan van
fosfor, kalium (potas) en stikstof, veral eersgenoemde. Fosfor in die grond
is meesal met ander elemente verbind om fosfate te vorm, waarvan die
kalsiumfosfate die meeste voorkom en vir die landbou die belangrikste is.
Kalium (potas) word gewoonlik in die grond gevind in veldspaat en mika,
en in samestellings soos kaliumkarbonaat en kaliumsulfaat. Stikstof kom
voor in die grond oorspronklik as 'n deel van organiese plantoorblyfsels,
maar verander in ammonium-verbindings en uiteindelik meesal in kalk-
nitraat.

Die as van landbougewasse bevat betreklik geringe hoeveelhede fosfor,
en taamlike hoeveelhede kalium, terwyl die organiese stowwe 'n ordentlike
persentasie stikstof bevat. Daar Suid-Afrikaanse gronde baie arm aan fosfaat
is, het 'n gewas vir sy normale groei meer as die hoeveelheid nodig as
die hoeveelheid wat in die grond self beskikbaar is. Op dieselfde wyse moet
samestellings van stikstof kunsmatig aangevul word voordat bevredigende
opbringste verkry kan word, en soms moet die natuurlike stikstof ook
op kunsmatige wyse aangevul word.

II.—Aard en Samestclling van Misstowwe en Kunsmis.

Die misstowwe en kunsmissoorte wat oor die algemeen op phase gebruik
word, kan as voig onderskei word :—

Bewaar so goed moontlik al die organiese misstowwe van hierdie aard
wat op die plaas aangetref word. Die uitveegsels uit stalle en hokke moet

daagliks in 'n behoorlik gepakte hoop bymekaar kom ; hoop
(a) Plaasmis dit taamlik vas opmekaar en hou dit klam ; sorg dat geen
en Kraalmis.

afloop daarvan vermors word nie omrede die kosbare en
dadelik beskikbare bemistingstowwe wat sulke vloeistof bevat. As
die mishoop te vas gepak word, sal dit die gewenste gistingsver-
anderings verhinder weens gebrek aan lug. Aan die ander kant, as die
hoop te los en lugtig is, sal daar 'n oormatige vernietiging van die organiese
stowwe en 'n ernstige verlies van die beskikbare stikstof plaasvind.
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Gedurende die ontbinding van die misstowwe vind daar belangrike chemiese
en bakteriese veranderings in die mishoop plaas. Ten eerste verander die
organiese materiaal in 'n donkerbruin bestanddeel wat bekend is as humus.
Die organiese stikstof in die protelen en dergelike samestellings verander .

gelyktydig in ammoniak-verbindings en uiteindelik in nitrate, veral kalsium-
nitraat, wat die plant dadelik kan opneem. Om verlies van ammoniak soveel
moontlik te voorkom, moet die mishoop klam gehou en met 'n Iaag baie fyn
grond of as bedek word.

Die samestelling van sulke organiese misstowwe verskil bake na gelang
van verskillende faktore, soos die diersoort, sy voedsel, die soort en hoe-
veelheid strooi en die aard en omvang van die veranderings wat binne die
mishoop plaasgevind het.

Monsters is ontleed en dit het byna geen bemistingsbestanddele bevat
nie, dog sekere monsters wat op Cedara ontleed is en wat as goeie mis
beskou was het die volgende gemiddelde persentasies gelewer :-

(1) Plaasmis.—Water, 60 persent ; fosforoksied, 0.2 persent ; stik-
stof, 0.6 persent ; potas, 0.5 persent.

(2) Kraalmis.—Water, 13.5 persent ; organiese stowwe, 45.2
persent (1.3 persent stikstof inkluis) ; as, 41.3 persent (7.1
persent kalk, 1.2 persent fosforoksied, 2.9 persent potas
inkluis).

Die hoeveelhede waardevolle bemistingsbestanddele, (fosforoksied,
potas en stikstof) in sulke organiese misstowwe is gering, veral wat betref
fosforoksied. Voeg dus nou en dan 'n bietjie superfosfaat by die mishoop
wyl dit opgebou word.

Gebruik alle organiese reste wat op die plaas ophoop vir die maak van
„ kompost " (kunsmatige plaasmis). Dit word as volg gemaak : stawel
dit op in die vorm van 'n mishoop, en hou dit klam met water of vloeibare
misstof. Onderwyl die hoop opgebou word, sal dit die bemistingswaarde
daarvan bale vergroot, en die ontbinding en bevogtiging van die grond-
stowwe bespoedig, indien van tyd tot tyd 'n bietjie kraalmis of 'n mengsel
van landboukalk en ammoniumsulfaat bygevoeg word.

(1) Staatsghwano bestaan byna geheel uit uitwerpsels van seevoels
op sekere eilande aan die Suid-Afrikaanse kus, gemeng met vere, beentjies

(b) Ghwano. 
en ander afval. Dit word jaarliks bymekaargemaak en is dus
taamlik vars, sodat daar min verlies is van die vlugtige stikstof-

verbindings, terwyl die fosfaat ook in hoe mate oplosbaar en vir die plante
toeganklik is.

Die gemiddelde samestelling van hierdie produk is as volg : totale
fosforoksied, 11 persent ; sitroensuur-oplosbare fosforoksied, 10.5 persent ;
wateroplosbare fosforoksied, 3 persent ; stikstof, 10.2 persent ; potas,
2 persent.

Dit is 'n bale waardevolle misstof, maar aangesien sy persentasie stikstof
en fosforoksied ongeveer dieselfde is, behoort ghwano nie alleen nie, maar
tesame met superfosfaat gebruik te word, want hierdeur word 'n beter
gebalanseerde mengsel verkry. Ongelukkig oortref die aanvraag egter
die beskikbare voorraad, as gevolg waarvan boere slegs 'n klein hoeveelheid
elke jaar in hande kan kry.
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(2) Ander egte ghwano's.—Ghwano word in die Regulasies in verband met
kunsmis omskryf as die „ uitwerpsel van seevoels ". Behalwe Staatsghwano,
word verskeie ander egte ghwano's, sowel as opgeloste samestellings van
ghwano op die Suid-Afrikaanse mark aangetref. Laasgenoemdes bevat die
hoofbestanddele van plantvoedsels in 'n beter gebalanseerde en meer toe-
ganklike vorm.

Waar ghwano in hoe mate aan die weer blootgestei is gaan die grootste
deel van die stikstofinhoud verlore, dog dit word weer vergoed deur die
aanwesigheid van 'n groter hoeveelheid fosfor-oksied. Sodanige misstof
is bekend as „ ghwanofosfaat ", en bevat gewoonlik 1 tot 2 per sent stikstof
en 20 persent of meer fosforoksied.

(3) Vlermuisghwano bestaan uit die uitwerpsels wat soms aangetref
word in klipskeure en grotte, waar vlermuise in groot getalle versamel.
Hierdie klas ghwano bevat dikwels soveel sanderige materiaal, of dit het
tot so 'n hoe mate vergaan, dat dit 	 waardeloos is. Derhalwe is deur
die Regering in die Kunsmisregulasies bepaal dat geen kunsmis onder die
benaming „ vlermuisghwano " verkoop sal word nie tensy sodanige kunsmis
minstens 22 persent stikstof en minstens 4+ persent fosforoksied en minstens
8 persent van beide stikstof en fosforoksied tesame, bevat.

(4) Walvisghwano, visghwano en dierlike ghwano is die name wat soms
onderskeidelik gegee word aan preperate van walvisafval, visafval, en die
afval van slagpale. Sodanige samestellings sal miskien bale verskil narnate
die verhouding van vleis tot been, dog is gewoonlik tussen 5 tot 10 persent
stikstof en 5 tot 15 persent fosforoksied.

Die element fosfor is 'n noodsaaklike bestanddeel van die verbindings
wat bekend is as fosfate, waarvan die kalkfosfaat die belangrikste is vir

landbou. In hierdie verbindings is die fosfor met suurstof
(c) Fosfaat-	 verbind om fosforoksied te vorm, wat op sy beurt met kal-
bevattende
Misstowwe. siumoksied (kalk) verbind om kalkfosfaat te vorm. Die

fosforoksied is by alle fosfate die noodsaaklikste bestanddeel,
derhalwe bepaal die betrokke wet dat die hoeveelheid fosforoksied in alle
fosfaatbevattende misstowwe gewaarborg moet word. Die vernaamste
fosfatiese misstowwe is : ru-rotsfosfaat, superfosfaat, beenmeelmisstowwe
en slakmeel.

(1) Ru-rotsfosfaat is die natuurlike vorm van kalsiumfosfaat, soos dit in
die aardkors voorkom. Die klip word baie fyn gemaal, so fyn dat gewaarborg
moet word dat 85 persent deur sal gaan deur 'n sif soos voorgeskryf deur
die regulasies (omtrent 8,000 gaatjies per vk. duim). Dit bevat gewoonlik
van 25 tot 35 persent fosforoksied. Die meeste hiervan is nie dadelik vir
die plant in 'n toeganklike vorm nie, wat tengevolge het dat 'n aansienlike
hoeveelheid in die grand agterbly vir toekomstige gewasse. Dis 'n waarde-
volle bron van fosfaat in die geval van suurgrond ; veral waar dit baie vogtig
is en 'n groot hoeveelheid organiese stowwe bevat, wat help om die rots-
fosfaat op te los.

In die breer sin kan 'n verskil gemaak word tus:sen rotsfosfate volgens
die mate wat dit in sitroensuur oplosbaar is. Die wat taamlik oplosbaar is
lewer, soos in die praktyk bewys is, beter resultate as die wat minder oplos-
baar is. Ongelukkig egter is die rotsfosfaat wat in groot mate in noordelike
Transvaal aangetref word, van laasgencemde gehalte, en op grond van die
gegewens wat hieromtrent beskikbaar is, kan die Departement sy algemene
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gebruik nie aanbeveel nie. Boere word egter aangeraai om hierdie fosfaat
te probeer, waar moontlik.

(2) Superfosfaat word gewoonlik vervaardig deur swawelsuur op fos-
faatklip te laat inwerk. Hierdeur word die fosfaat oplosbaar in water,
terwyl 'n groot deel van die kalk-inhoud terselfdertyd in kalsiumsulfaat
verander. Superfosfaat is dus 'n mengsel van die water-oplosbare kalk-
fosfaat en kalksulfaat in ongeveer gelyke dele, tesame met 'n sekere hoe-
veelheid water en met die verskillende onsuiwerhede wat oorspronklik
in die rots voorgekom het.

Die hoeveelheid water-oplosbare fosforoksied daarin verskil van om-
trent 16 tot 20 persent, volgens die kias. Dubbel-superfosfaat is die mees
gekonsentreerde vorm van fosfaat en bevat gewoonlik ongeveer 40 persent
water-oplosbare fosforoksied.

Weens die felt dat die fosforoksied in superfosfaat bale maklik oplosbaar
is, werk hierdie kunsmis bale vinnig en is onder meeste toestande geskik
vir gebruik. Boere behoef nie te vrees dat die gebruik daarvan enige skadelike
sure in die grond sal veroorsaak nie ; dog waar die grond 'n neiging toon
om suur te word, sal dit beter wees om 'n ander vorm van fosfaatbevattende
kunsmis of 'n mengsel van superfosfaat en kalk te gebruik. Ook moet erken
word dat die bewering van boere dat 'n aanhoudende eensydige gebruik
van superfosfaat die grond hard maak of dit 'n harde kors gee, nie ongegrond
is nie.

(3) Beenkunsmis word vervaardig deur ontvette bene tot verskillende
grade van fynheid te maal ; so het ons beenmeel (die grofste), fyn beenmeel
en been-fynmeel (die fynste). Ongeveer 'n + in gewig van die ontvette
bene bestaan uit organiese stowwe, en meeste van die orige (anorganiese of
mineraal) stowwe is kalsiumfosfaat, sodat die gewone beenmeelkunsmis
in die handel gewoonlik ongeveer 22 persent fosforoksied en 4 persent stik-
stof bevat.

lets meer as 1- van die markprys van beenmeel word verteenwoordig
deur die aanwesige stikstof, en terwyl laasgenoemde in die bemisting van
ons gronde en gewasse nie altyd as onontbeerlik beskou word nie, sal gevind
word dat beenkunsmiste, as bronne van fosforoksied, duurder is as ander
suiwer fosfaatbevattende kunsmiste. Gelatienvrye beenmeel (wat gewoonlik
in Engeland en Amerika genoem word „ gestoomde beenmeel " kan gebruik
word in gevalle waar 'n beenkunsmis, bevattende weinig of geen stikstof,
benodig word. Hierdie kunsmis bevat gewoonlik meer as 30 persent fosfor-
oksied en minder as 1 persent stikstof. Waar beide stikstof en fosforoksied
nodig is, sal gewone beenmeel nuttig gevind word, aangesien die verhouding
tussen stikstof en fosforoksied taamlik korrek is en dus geskik vir algemene
gebruik in Suid-Afrika. Ook is daar minder gevaar, by die gebruik van
mineraal stikstofbevattende kunsmis, dat die kosbare stikstof in die grond
uitgeioog sal word.

(4) Slakmeel (of Thomas-slak) is 'n afvalproduk van die staalnywerheid.
Die slak word bale fyn gemaal en moet gewaarborg word dat 80 persent
daarvan sal gaan deur die standaard sif hierbo genoem. Dit bevat gewoonlik
ongeveer 20 persent fosforoksied, wat byna geheel in 'n standaard-sitroen-
suur-oplossing oplosbaar is en vir die plantegroei maklik toeganklik is.
Dit bevat ook 'n klein hoeveelheid vrye kalk en word dus meer geskik
geag as superfosfaat in die bemisting van suurgronde. Dit word egter nie
algemeen in Suid-Afrika gebruik nie.
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Die element kalium vorm 'n deel van al hierdie misstowwe, en wanneer
dit met suurstof in verbinding kom, word die samestelling potas genoem.

Alle sogenaamde potas-misstowwe bevat nie die kalium in
(d) Potasbe- die vorm van potas nie, maar by die waardasie van hierdie
vattende
Kunsmiste.	 misstowwe word die gelykstaande potas-inhoud altyd vermeld.

In die handel word die volgende soorte meesal aangetref :-

(1) Kaliumchloried.—Gewoonlik afkomstig van myne in Duitsland en
Frankryk. In hierdie samestelling is die kalium direk verbind met die chloor-
element, sodat die benaming „ potas chloried " foutief is. Die gelykstaande
hoeveelheid potas in kaliumchloried van 'n hoe graad is gewoonlik lets
oor die 60 persent.

(2) Kaliumsulfaat (Sulfaat van potas) is afkomstig van dieselfde bronne
as voorgenoemde kunsmis. In hierdie geval is die kalium aanwesig in die
vorm van potas. Wat gewoonlik in die handel aangetref word is 'n laer
graad van hierdie kunsmis, wat sowat 48; persent potas bevat. Laasgenoemde
is meesal duurder per potas-eenheid as eersgenoemde, dog dit word beter
in hierdie vorm beskou vir aartappels, tabak en soortgelyke gewasse.

(3) Karo-as is die naam wat gewoonlik gegee word aan die as wat op
die skaapplase van die droer dele, veral die Karo, verkry word deur die mis
van die skaapkrale te verbrand. Hierdie as is van tyd tot tyd taamlik baie
gebruik in die vervaardiging van gemengde kunsmisstowwe. Sy waarde
as 'n kunsmis is in sy potas-inhoud wat, in die geval van goeie monsters,
gewoonlik 10 tot selfs 15 persent beloop. Dog weens die feit dat die same-
stelling daarvan baie verskil, en ook brakagtig is, kan sy gebruik nie algemeen
aanbeveel word nie.

Die grootste waarde van hierdie misstowwe is in die stikstof, wat in
verskeie vorms van verbinding voorkom. Die belangrikste soorte is :-

(1) Natriumnitraat (Nitraat van soda).—Meesal kom dit voor
(e) Stikstof-	 in Chili onder grondlae.	 Dis besonder maklik oplosbaar
bevattende

en is dadelik vir die gewasse toeganklik ; derhalwe wordm isstowwe.
dit dikwels as bo-bemisting gebruik. Gewoonlik bevat dit

ongeveer 15; persent stikstof.

(2) Ammoniumsulfaat (Sulfaat van Ammoniak).—Vroeer was dit hoof-
saaklik verkry as 'n neweproduk van die vernietigende distillasie van kool, soos
byvoorbeeld in die vervaardiging van koolgas geskied. Teenswoordig word
dit al meer en meer vervaardig deur die kunsmatige fiksasie van atmos-
feriese stikstof. Dit is oplosbaar in water, en sy stikstof word vinnig vir
plante toeganklik. Dit bevat 20.5 persent stikstof, wat dit goedkoper
per eenheid maak as enige ander stikstofbevattende kunsmis. Oor die
algemeen word egter beskou dat die stikstof in natriumnitraat meer doel-
treffend is as 'n gelykstaande hoeveelheid stikstof in die vorm van ammonium-
su lfaat.

(3) Organiese stikstofbevattende misstowwe.—Hieronder val meesal bloed-
meel, vleismeel en walvismeel wat vervaardig word uit die afval van slagpale
en walvisserye. Ook word sekere oliekoek-meelsoorte (soos byvoorbeeld
die reste van kasteroliepitte) soms as kunsmis op die mark aangetref. Die
stikstof wat hulle bevat is meesal in die vorm van proteien en is maklik
toeganklik vir plante. Hierdie misstowwe beantwoord goed waar die
gewas 'n Iangsame toevoer van stikstof verlang, maar dit kom duurder
per stikstof-eenheid te staan as eersgenoemde vorm. Bloed- en vleismeel
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bevat gewoonlik van 10 tot 12 persent stikstof, terwyl plantaardige meel-
soorte ongeveer 5 persent stikstof bevat. Beskou word dat die waarde
van hierdie stowwe as kunsmis in beperkte mate toegeskryf is aan die orga-
niese stowwe wat hulle bevat, afgesien van die stikstof wat aanwesig mag
wees. Dieselfde kan gese word van die ander organiese kunsmisstowwe,
ni. gewone mis en ghwano, soos in voorafgaande paragrawe bespreek is.

(4) Syntetiese stikstofbevattende kunsmis.—'n Baie belangrike ontwik-
keling wat onlangs plaasgevind het is die vervaardiging van stikstofbevattende
kunsmis deur fiksasie van die stikstof in die lug. Hierdie nuwe saamgestelde
kunsmis tree tans in ernstige mededinging met ouer vorms, soos byvoor-
beeld natriumnitraat en ammoniumsulfaat wat van koolgas verkry word.
Hierdie mededinging het gelei tot 'n aanmerklike verrnindering in die prys van
sodanige kunsmisstowwe. Die vernaamste van hierdie tipe is kalknitraat,
ammoniumsulfaat, kalsiumsianamied (nitrolime), urea en diammonium-fos-
faat. Behalwe laasgenoemdes word daar ook ander gemengde gekonsen-
treerde kunsmisstowwe (waarvan die stikstof-inhoud uit die lug gekry
word) op die mark aangetref.

99 ii.—Aankoop van Misstowwe.

Die „ Meststoffen, Veevoedsel, Zaden en Plaagmiddelen Wet " beskerm
boere by die aankoop van hierdie artikels. Die regulasies oor die verkoop

van misstowwe bepaal dat alle handelaars die koper 'n waar-
(a) Beheer borg op die faktuur moet gee aangaande die persentasies
deur
Wetgewing. van die vernaamste bemistingsbestanddele : fosforoksied,

stikstof en potas. Behalwe die totale hoeveelheid fosfor-
oksied aanwesig, moet ook vermeld word : (1) Die hoeveelheid van hierdie
bestanddeel wat in water oplosbaar is en (2) die hoeveelheid oplosbaar in 'n
standaardoplossing sitroensuur, wat die beskikbaarheid van die fosfaat vir
die gewas aantoon. Fosfate wat in water oplosbaar is, word as die kosbaarste
vorm beskou, want dit los snel in die grondvog op, en ofskoon dit you in
die grond in 'n minder oplosbare vorm omsiaan, kom dit in baie nouer
aanraking met al die greintjies van die bogrond en die plantwortels as enige
ander fosfatiese misstof, hoe fyn dit ookal gemaal is. Die deel van die fosfaat
wat nie in water nie, maar wet in 'n sitroensuuroplossing oplosbaar is, sal
ook in die reel vir groeiende plante makliker opneembaar wees as die onop-
losbare fosfaat, en moet dus hoer gewaardeer word.

Die faktuur moet ook vermeld in watter vorm die stikstof aanwesig
is, en wel of dit as 'n nitraat-, 'n ammoniumverbinding of 'n organiese vorm
voorkom, verder of die potas aanwesig is as chloried, sulfaat of wat ook al.
Hierdie feite dien ook am die waarde van die misstof vas te stel en om te
oordeel vir watter gesaaides dit die geskikste sal wees.

Die regulasies bepaal verder dat :-

(1) Geen besondere misstof aan die publiek verkoop mag word nie tensy
dit vooraf by die Departement van Landbou en Bosbou geregistreer is.
Die registrasievorm moet voile besonderhede verskaf oor die samestelling
rowel as 'n noukeurige beskrywing van die stof of stowwe waaruit dit saam-

gestel is.

(2). Alle houers 'n handelsmerk dra, asook 'n opskrif wat die naam,
iraad en samestelling van die inhoud noukeurig beskryf.
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(3) Sekere misstowwe (soos rotsfosfaat, slakmeel en beenkunsmis)
binne sekere vasgestelde grade van fynheid gemaal moet wees, want hul
opneembaarheid vir die gewas hang grootliks of van die fynheid van die
greintjie.

(4) Alle beenmisstowwe, bloedmeel, vleismeel en dergelike dierlike
produkte gesertifiseer moet word dat dit 'n doeltreffende ontsmetting-
proses deurgegaan het. Die doeanebeamptes neem monsters van misstowwe
wat na die Unie ingevoer word en stuur dit aan die Regeringslaboratorium
vir ontleding. Die inspekteur besoek ook die fabrieke binne die Unie van
tyd tot tyd om monsters vir ontleding te neem. Enige tekortkoming in
die samestelling van die kunsmis word deur die owerheid genoteer en
nagegaan, en indien nodig word geregtelike stappe gedoen. Dus sal blyk
dat die publiek baie goed beskerm word, en dit kan veilig aangeneem word
dat die boer maar selde in hierdie opsig, opsetlik of andersins bedrieg word.
As enige koper van misstowwe redelike grond het om bedrog te vermoed
en verlang om die besending te laat ontleed, moet hy binne 'n sekere tydperk
na ontvangs daarvan die verkoper va7 sy voorneme kennis gee, en moet hy
volgens die regulasies monsters neem. Geen monster van geregistreerde
kommersiele misstowwe word vir die publiek ontleed nie tensy hierdie
voorwaardes streng nagekom is. (Sien ook bladsy 648).

Daar is 'n metode waarvolgens die waarde of prys van misstowwe min
of meer vasgestel kan word. Volgens hierdie metode is die boer in staat

Waardasie. 
om die pryse, wat deur die verskillende handelare vir dieselfde
soort misstof gevra word, te vergelyk. Hierdie waardasiestelsel

is gebaseer op 'n lys van eenheidwaardes of eenheidspryse wat by die
begin van elke seisoen gekwoteer word vir elkeen van die bestanddele,
fosforoksied, stikstof en potas, vervat in alle gewone misstowwe. Met
die bepaling van die markwaardes van 'n misstof word gewoonlik aileen
hierdie bestanddele in ag geneem.

Die aangenome eenheid is 1 persent (een-honderdste) van 'n ton, en
in die geval van 'n eenvoudige misstof (d.w.s. met slegs een bestanddeei),
word die waarde of prys van 'n eenheid verkry deur die kontantprys per ton
te deel met die persentasie-hoeveelheid van die bemistingsbestanddeel.
Byvoorbeeld : gestel dat die prys van natriurnnitraat, wat 15-5 persent
stikstof bevat, £8. 10s. ed., is, dan sal die waarde van die stikstof-eenheid
wees : £8. 10s. 6d., gedeel deur 15-5, wat uitwerk op 11s.

Die gemiddelde van al die syfers wat op hierdie wyse verkry word vir
al die verskillende merke van hierdie besondere misstof in een van die
provinsies, word geneem as die standaard-eenheidsprys van stikstof in die
vorm van natriumnitraat in sodanige provinsie.

Die standaard-eenheidswaardes of -pryse van alle bemistingsbestanddele
word in die voigende tabel vir meeste van die provinsies van die Unie genoem.

Hulle is bereken op die kleinhandelpryse van die vernaamste
Eenheids-	 handelaars in die Unie en is gebaseer op pryse vir kontant
waardes van
Misstowwe.	 of op kort termyn uitstel, v.o.s. in sakke op die spoorweg-

stasie van die handelaar. Die pryse moet as by benadering
beskou word.
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Tabel van Eenheidswaardes vir 1935.

Eenheidswaardes vir

Natal. Kaap. Transvaal.

1. Stikstof. s.	 d. s.	 d. s.	 d.
(a)	 Nitraatstikstof in	 natriumnitraat ...... 11	 0 11	 3 11 10
(b) Ammoniakstikstof in ammoniumsulfaat 	 7	 9 7	 1 9 4
(c) Organiese stikstof in bloed- en vleismeel 	 13	 9 14	 0 12	 2
(d) Organiese stikstof in beenkunsmis 	 12	 6 14	 0 12	 6

2. Putas.
(a) As chloried 	 3	 2 3	 4 4	 4
(b) As-sulfaat 	 4	 1 4	 4 5	 5

3. Fosforoksied.
(d) I n-water-oplosbare fosforoksied 	 in superfos-

fast 	 3	 2 3	 5 4	 3
(b) In-water-oplosbare	 fosforoksied	 in	 dubbel-

superfosfaat 	 4 10 5	 4
(c) In-sitroensuur-oplosbare fosforoksied in slak-

meel 	 4	 6 4	 6 5	 8
(d) In-sitroensuur-cplosbare fosforoksied in kaik

en superfosfaat 	 3	 5 3	 6 4	 5
(e)	 In-sitroensuur-oplosbare fosforoksied in been-

meel en beenpoeier 	 3	 7 4	 3 4	 4
(f)	 In-sitroensuur-oplosbare fosforoksied	 in	 ge-

latienvrye beenmeel 	 4	 6 4	 8 5	 5
(g) Totaal fosforoksied in ru-rotsfosfaat 	 1	 11 2	 2 2	 7
(h) Onoplosbare fosforoksied 	 Die heifte van die opi osbare Fos-

foroksied in elke gev al.

Opmer kings.

(1) Waar die gewaarborgde ontleoingsyfers gegee word vir water-oplosbare, sitroen-
suur-oplosbare en totale fosforoksied, word die onoplosbare fosforoksied verteenwocrdig
deur die verskil tussen die totaal en die sitroensuur-oplosbare fosfor-oksied.

(2) Aangesien die hoeveelheid sitroensuur-oplosbare fosforoksied en superfosfaat
en dubtel-superfosfaat so gering is, word aangeneem dat dit van dieselfde waarde is as die
water-oplosbare deel wanneer die kommersiele waarde van hierdie kunsmisstowwe bereken
word.

(3) In die geval van beenkunsmisstowwe kan die persentasie sitroensuur-oplosbare
fosforoksied miskien taamlik verskil ; derhaiwe is die eenheidswaardes, aangegee onder
(e) en (f) van die tabei van slegs beperkte nut.

(4) Hoewel dit bekend is dat die sitroensuur-oolosbaarheid van ru-rotsfosfaat 'n aan-
merklike uitwerking op sy waarde het, is dit moeilik om hierdie faktor te waardeer ;
derha!we word sy eenheidswaarde op die totale fosforoksied gebaseer.

Om 'n voorbeeld te gee hoe so 'n lys van eenheidspryse nuttig aangewend
kan word. Gestel dat 'n Kaapstadse firma 'n kunsmis vir mielies aanbied

teen £5 per ton kontant, met 'n waarborg van 9 persent
(c) Waardasie- water-oplosbare fosforoksied, 10 persent sitroensuur-oplosbare
metode vir	 fosforoksied, 12 persent totale fosforoksied, 3 persent stikstof
Misstowwe. in die vorm van sulfaat van ammoniak en 4 persent potas

in die vorm van kalium-chloried. Die berekening van die
geskatte waarde van die kunsmis, volgens die lys van eenheidspryse, is dan
as volg
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Waarde van water-oplosbare fosforoksied, 9 persent teen 3s. 2d. £1 8 6
Waarde van sitroensuur-oplosbare fosforoksied, 1	 persent teen

3s. 2d   0 3 2
Waarde van onoplosbare fosforoksied, 2 persent teen 1s. 7d 	 0 3 2
Waarde van stikstof, 3 persent teen 7s. 9d   1 3 3
Waarde van potas, 4 persent teen 3s. 2d 	 0 12 8
Koste van menging, hantering en in nuwe sakke sit 	 0 10 0

Kommersiele waarde, by benadering, per ton 	 £4 0 9

Die berekening toon aan dat die prys wat gevra word sowat 20s. per
ton bo die gemiddelde markwaarde is.

Spesiale of klaargemengde kunsmis wat verkoop word as geskik vir
sekere gesaaides kos dikwels veel meer as wat deur die werklike handels•

waarde geregverdig word. Oak kan die persentasie van
Eie	 die verskillende bestanddele nie die beste wees vir die be-
Mengsels.

sondere gesaaides of grondsoort nie ; daar kan selfs 'n bemis-
tingsbestanddeel by wees wat gladnie nodig is nie. Daarom is dit dikwels
vir 'n boer raadsaam om sy eie mengsel aan te maak. Die bestanddele moet
sorgvuldig uitgekies word, want sommige stowwe ondergaan nadelige
chemiese of fisiese reaksie as hulle bale intiem gemeng word, wat veral
die geval is waar die mengsel 'n ruk moet staan eer dit toegedien word.
Die bestanddele moet op 'n skoon vloer deeglik gemeng word en sover
moontlik moet growwe, ligte misstowwe nie met swaar, fyngekorrelde stowwe
gemeng word nie, want hulle sal gouer tot 'n sekere gehalte van mekaar
geskei word, deurdat die fyn, swaar stof na die bodem van die hoop sal
afsak.

Baie firmas verkoop egter hul klaargemengde misstowwe teen redelike
pryse en in 'n beter meganiese toestand as wat die meeste boere kan hoop
om by hul eie mengsel te bereik—'n goeie rede dus waarom elke koper
die pryslyste noukeurig moet nagaan en uitreken wat die goedkoopste sal
wees ten einde 'n sekere maaksel van 'n geskikte klaargemengde misstof
teen 'n redelike prys te koop en sy eie spesiale mengsel daarmee aan te
maak.

IV.—Die Gebruik van Misstowwe en Kunsmis.

Die toestande met betrekking tot grond, klimaat, gewasse, ens., verskil
so baie oor die hele land dat die boer wyslik sou handel deur sy plaaslike
bemistingsprobleme onder die aandag te bring van die staf van die Landbou-
skool of Landboufakulteit wat sy besondere streek bedien. Hy behoort
ook bereid te wees om 'n paar eenvoudige proewe met misstowwe op sy
verskillende grondsoorte te maak, d.w.s. met verskillende soorte gewasse
ten einde hul besondere behoeftes uit te vind. Wat betref die wyse
waarop sodanige proefnemings uitgevoer behoort te word, sal dit vir horn
raadsaam wees om die Landbouskool of Landboufakulteit te raadpleeg.

Wat betref die gebruik van misstowwe, bestaan daar egter sekere
algemene feite en beginsels. Oortuig uself eers of die grond wel mis nodig

het en watter missoorte die beste by plaaslike toestande sal
(a) Algemene aanpas. Maak die beste gebruik van die aangekoopte kunsmis.
Beginsels.

Blameer nie die kunsmis te you nie as die gesaaides miskien
swak is. Die oorsaak kan miskien elders le. Byvoorbeeld : ongeskikte
grond, gebrek aan dreinering, ongeskikte metodes van ploee en bewerking,
die saai van ongeskikte saad of saadsoorte, te vroeg of te laat plant, swak
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saad, nabyheid van die kunsmis by die saad, droogtes en die aard van die
reenval is almal faktore wat die opbrings ernstig kan beinvloed, afgesien
van 'n moontlike gebrek aan plantvoedsel in die grond.

Waar die gewasse grotendeels bedoel is om die vee op die plaas te voer,
is die aankoop van kunsmis nie so noodsaaklik nie, watt as die plaasmis
behoorlik opgebarg word, sal die bemistingsbestanddele in die lande gewoon-
lik teruggebring kan word. Hoe meer die gewasse, vee en plaasprodukte
verkoop word, des te meer sal die ncoisaaklikheid ont taan vir kunsmatige
herstelling van fosfaat, potas en stir s:of. Sommige gewasse sal veel meer
van 'n spesifieke bestanddeel wegneem as ander, wat dus die hele bemistings-
program sal verander. Byvoorbeeld, lusern verbruik bale potas, maar katoen
betreklik min, veral in gevalle waar die pluiskatoen verkoop word.

Gewoonlik betaal dit beter om rnisstowwe by die duurder gewasse
te gebruik as by die goedkoper soorte. Dit is deels die cede waarom tabak,
aartappels en dergelike gewasse gewoonlik meer mis kry as mielies. Daar
is egter 'n park by die hoeveelhci I misstof wat die voordeligste opbrings
kan verseker. Byboorbeeld : dit kan mi;kien moontlik wees om 'n groter
opbrings ter waarde van 103. van 'n Le:aalde gewas t! \ter:cry deur die
gebruik van ekstra kunsIT is, wat kos. Dit sou natuurlik nie betaal nie.

Dan ook, soos dikwels geblyk het, kan 'n spesifieke misstof, byvoorbeeld
fosfaat, vir 'n aantal jare gebruik word, met die gevolg dat die pragtige oeste
van die eerste paar jaar die grond so sal uitput van die ander bestanddele,
soos potas en stikstof, dat die jaarlikse oeste vinnig sal afneem, want die
toediening van een besondere bestanddeel, byvoorbeeld fosfaat, sal die
gebrek aan ander noodsaaklike bestanddele nie kan aanvul nie. In so 'n
geval sal dit klaarblyklik nodig wees am sodanige bestanddele saam met
die fosfaat toe te dien ten einde die vrugbaarheid van die grond te bestendig
of te herstel. Moet nooit te veel oplosbare stikstof toedien nie, want dit
kos die meeste per eenheid, en die wat aan die einde van die seisoen in die
grond agzerbly, word die maklikste deur water uitgewas. Fosfaat en potas
wat in oormaat toegedien is, bly gewoonlik in die boonste grondlaag agter
vir gebruik deur die volgende gewas.

Hoewel hierdie misstowwe, ghwano in besonder, al die drie bemistings-
bestanddele bevat wat landbougrond gewoonlik nodig het, 18 hul waarde

(b) Natuur-
grotendeels in die goeie fisiese uitwerking op die struktuur

like	 van die grond, en die voordelige invioed wat hulle op die
misstowwe	 grondorganismes uitoefen.
(Plansmis,	 In die dorre en half-dorre dele van die land is toediening
Ghwano,	 van plaasmis of kraalmis gewoonlik nie so voordelig as in
e ns.).

distrikte met 'n hoe reenval nie, want dit neem die organiese
stowwe lank om in die drod grand te verteer.

Dit betaal gewoonlik beter om hierdie soort mis by aartappels en knol-
gewasse as by mielies en ander graangewasse te gebruik.

In Suid-Afrika verskil die klimaat baie, en gevolglik ook die algemene
grondtoestande.

(c) MIS-
Die suidwestelike dele van die Kaapprovinsie kry 'n winter-

stowwe vir reenval, terwyl die res van die land gewoonlik sy reens in
verskinende die comer kry. In die oostelike en suid-oostelike streke,
Grond- en	 naby die kus, is die reenval taamlik hoog, dog dit verminder
Klimaats-	 na die binneland, sodat daar in die noorde en noord-weste
toestande.

van die Kaapprovinsie en in die Oranje-Vrystaat toestande
heers tussen half-dor en volkome dor. In streke met 'n hoe reenval word
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' n deel van die oplosbare misbestanddele met die wegsyfering van die reen-
water weggevoer. In so 'n geval bevat die grand gewoonlik taamlik bale
humus, en toon die grondsoorte 'n neiging tot suurheid, en vereis derhalwe
taamlike swaar toedienings van misstowwe. Die betreklik onoplosbare
vorms van fosfaat, soos rotsfosfaat, ghwano-fosfaat, gestoomde been-fynmeel
en slakmeel, kan op sodanige gronde die lig-oplosbare superfosfaat, as 'n
bron van fosfaat, geheel of gedeeltelik, voordelig vervang. Sulke gronde
verlang oak gewoonlik 'n potas-bemisting, en waar die grand fare lank
bewerk is, word dikwels oak stikstof-bemisting noodsaaklik geag.

In streke met 'n lae reenval kan die grondsoorte te veel oplosbare saute
bevat, wat hulle dikwels alkalies of brak maak, en sulke gronde word dan
brakgrond genoem. Hierdie soort grand bevat gewoonlik bale min humus
en, behalwe 'n weinig oplosbare fosfaat in die vorm van superfosfaat, het dit
nie veel bemisting nodig nie. In sulke gevalle is vogtigheid klaarblyklik
by die opbrings 'n beperkende faktor, want onder besproeiing is sulke gronde
dikwels besonder vrugbaar.

Tussen die twee uiterste grondtoestande is daar gewoonlik 'n geleidelike
verskil, wat vereis dat die algemene bemistingsprogram dienooreenkomstig
gewysig moet word.

In sommige gevalle vorm die salpeter nie vinnig genoeg om in die
behoeftes van die vinnig-groeiende gewas te voorsien nie. In so 'n geval
sou 'n bo-bemisting van natriumnitraat wenslik wees, ten einde die plante
van stikstof in 'n dadelik-opneembare vorm te voorsien. In ander gevalle
sal natriumnitraat niks beter as ammoniumsulfaat wees nie.

In die reel is vleigrond ryker aan plantvoedsel as bultgronde of gronde
met 'n hoer ligging ; derhalwe het hulle nie sulke swaar bemistings, veral
van potas en stikstof, nodig nie. Dis egter moontlik dat vleigrond fosfaat
nodig het, maar dan oak geen ander bestanddele gedurende die eerste
paar jaar nie. Aan die ander kant is sanderige grand gewoonlik arm aan
plantvoedsel, hoewel die weinig wat dit besit gewoonlik dadelik toeganklik
is, wat ten gevolge het dat sodanige gronde you uitgeput vvord, tensy hulle
met aldrie bestanddele, fosfaat, potas en stikstof, bernis word. Die hoeveel-
hede van hierdie bestanddele sal afhang van die vogtigheid van die grand.

Hoewel nie algemeen van toepassing nie, geld die volgende opmerkings
tog vir gewone grondsoorte en klimaatstoestande.

Graangewasse vereis gewoonlik hoofsaaklik fosfate, maar as
(d) Mis-	 hulle vir voer of kuilvoer gekweek word, het hulle ook stik-
stowwe vir
verskillende stofbemisting nodig, want die stikstof bevorder veral die
Gewasse. groei van die plant, d.w.s. die groei van die stam en blare,

maar is geneig om die rypword en ontwikkeling van die
vrug of saad te vertraag of te verhinder. Fosfaat, aan die ander kant, verhaas
en verbeter die rypword van die saad.

Peulplante en wortelgewasse het nie alleen fosfaat nodig nie, maar
het ook potas meer nodig as die graansoorte. Sommige peulplante soos
byvoorbeeld lusern en sekere klawersoorte, beantwoord nie goed nie,
tensy die grondreaksie neutraal is. Oor die algemeen moet grand met 'n
suurreaksie eers 'n goeie toediening van kalk kry voordat sodanige gewasse
geplant word. In die geval van peulplante moet ook uitgevind word of
die grond die nodige knoppiesvormende organismes bevat, anders sal dit
die plante nie goed laat groei of die grand met stikstof verryk nie.
Die bakteriee kan in die grond gebring word deur middel van kultures,
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of deur grond wat sulke organismes bevat:op die land te strooi. Hierdie
organismes is so bedrywig dat dit onnodig sal wees om stikstof-misstowwe
tegeiykertyd toe te dien. In die geval van grond wat besonder arm is aan
oplosbare stikstof sal dit egter raadsaam wees om 'n klein hoeveelheid
nitraat- of ammoniumstikstof toe te dien, ten einde die gewas 'n goeie begin
te gee.

Oor die algemeen kan aartappels en wortelgewasse met goeie gevoig
swaar toedienings van natuurlike organiese plaasmis kry. Waar die gewas
geplant word, sal dit raadsaam wees om kunsmis toe te dien. Waar die
gewas ryk is aan stysel en suiker behoort potas toegedien te word, want
hierdie bestanddeel speel 'n hoof-rol in die vorming van koolhidrate.

Welding wat intensief bewei en beheer word, behoort swaar toedienings
van misstowwe te kry. Gras, veral in sy jongere stadiums, bestaan hoof-
saaklik uit blare wat ryk is aan proteien, en in hierdie geval word milde
toedienings van stikstof benodig. Waar die grond arm is aan superfosfaat
en potas moet 'n fundamentele toediening van hierdie bestanddele in die
dente geskied, ook moet stikstof gedurende die jaar, wanneer die gras
dit nodig het, toegedien word. Ammoniumsulfaat, wat die goedkoopste
vorm van stikstofbevattende kunsmis is op die mark, word gewoonlik vir
weidings gebruik.

Ander gewasse, soon tabak, katoen en groente sowel as wingerde,
vrugteboorde, ens., vereis gespesialiseerde behandeling, veral wat bemisting
betref. Bestudeer dus die besondere behoeftes van elkeen of vra by die
beste bronne raad voordat u sulke gewasse bemis of onkoste met die aankoop
van misstowwe maak, om te verseker dat die beste resultate met 'n minimum
uitgawe verkry word.

Publikasies.—Inligting met betrekking tot beskikbare pannflette, kan
verkry word by die Editeur, Departement van Landbou en Bosbou, Pretoria ;
by die Hoof, Afdeling Skeikundige Diens, Pretoria ; en by die Prinsipale
van die verskillende Landbouskole. Verskeie artikels oor kunsmis en ander
misstowwe, hul gebruik en waarde, is ook in Boerdery in Suid-Afrika en elders
gepubliseer. Boere behoort dus hierdie artikels te lees of by bostaande
adresse of by die plaaslike uitbreidingsbeampte vir raad aan te klop.

(Artikel oorspronklik geskryf deur C. 0. Williams, en nou hersien deur A. J. Taylor
en Dr. J. P. van Zyl. Afdeling Skeikundige Diens).

Die Verkoop van Kunsmis en Veevoer.
Aangesien die Departement van Landbou en Bosbou rede het om te

glo dat die bepalings van die Meststoffen, Veevoedsel, Zaden en Plaag-
middelen Wet, No. 21 van 1917, en die Regulasies insake Misstowwe en
Veevoedsels wat kragtens hierdie Wet opgestel is, nie altyd stiptelik
nagekom word nie, word die aandag van alle handelaars in hierdie benodigd-
hede, sowel as verbruikers daarvan op die volgende punte gevestig :—

Regulasie 1 bepaal dat geen kunsmis of veevoer in die Unie verkoop
kan word nie, tensy dit by die Departement van Landbou en Bosbou geregis-

Registrasie. 
. treer is deur die invoerder, fabrikant of die eienaar daarvan.

Alle registrasiesertifikate verval op 31 Desember van die jaar
ten opsigte waarvan dit uitgereik is, en moet derhalwe hernu word voor
die begin van die nuwe kalenderjaar. Aansoeke om registrasie moet in
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duplo ingestuur word. Registrasievorms is gratis verkrygbaar van die Depar-
tement, en ook word geen registrasiegelde gevra nie. Die juiste persentasies
van die samestelling van kunsmisstowwe of veevoer moet in alle gevalle tot
die eerste desimaalpunt opgegee word.

Artikel 3 van die Wet, gelees saam met Regulasie 10, bepaal dat alle
persone wat enige kunsmis of veevoer verkoop, met die aflewering daarvan

Fakture. 
'n faktuur aan die koper moet gee of stuur waarop aangegee
word die hoeveelheid verkoop, die naam, handelsmerk en

nommer waaronder die betrokke kunsmis of veevoer geregistreer is, sowel
as die geregistreerde samestelling van so'n produk. In die laaste tyd is
verskillende klagtes deur die Departement ontvang, dat hierdie reel nie
altyd stiptelik nagekom word nie.

Regulasies 5 en 6 vereis dat alle houers waarin enige kunsmis of veevoer
verkoop word, Ieesbaar en duursaam gemerk moet wees met die geregistreerde

naam en handelsmerk van sodanige artikel, en Regulasie 9
Merk van bepaal dat at sulke merke op dieselfde kant van die houer moet
Houers.

voorkom. (Opmerking : In die geval van basiese slakmeel
moet die merke altyd in rooi ink wees). Dit wil se, dat die verkoper van 'n
kunsmis of veevoer wat nie onder sy eie naam of handelsmerk geregistreer
is nie, sodanige kunsmis of veevoer in die oorspronklike houers moet ver-
koop onder die geregistreerde naam en handelsmerk en onder die registrasie-
nommer van die persoon wat dit geregistreer het. Indien dit nie die geval
is nie, moet hy weer registreer en toesien dat die houers gemerk word
ooreenkomstig sy eie registrasie. Die verkoper van 'n kunsmis of veevoer
deur iemand anders geregistreer, moet, indien hy daartoe deur 'n behoorlik
gemagtigde amptenaar gelas word, die faktuur van die gewaarborgde same-
stelling of 'n ander bevredigende bewys van die registrasie van sodanige
kunsmis of veevoer vir insage toon, en in die geval van 'n kunsmis of veevoer
bevattende enige produk afkomstig van 'n dierlike karkas, die beedigde
verklaring of sertifikaat van sterilisasie waarna hieronder verwys word.

Regulasie 7 bepaal dat, behalwe in die geval van superfosfaat en basiese
slakmeel, geen persoon enige teken of syfer op enige houer wat enige kunsmis
of veevoer bevat, mag gebruik om die persentasie of die hoeveelheid van 'n
bestanddeel van so'n kunsmis of veevoer aan te dui, tensy so'n teken of
syfer voorafgegaan of gevolg word deur die naam van die aldus aangeduide
bestanddeel.

Die woord „ gesteriliseer " moenie op die houers van kunsmisstowwe
of veevoer, bevattende enige bestanddeel verkry van 'n dierlike karkas,
verskyn nie. Die blote feit dat die Wet bepaal dat at hierdie bestanddele
gesteriliseer moet wees (sien hieronder), maak dit onnodig om die artikel
as sulks op die sakke te beskryf. Verder sou van die gebruik van hierdie
term afgelei kan word dat nie-gesteriliseerde beenprodukte ook verkoop
kan word, wat nie die geval is nie.

(a) Superfosfaat, behalwe dubbelsuperfosfaat en basiese superfosfaat,
met nie meer as 15 persent in-water-oplosbare fosforoksied nie, moet lae-

G rade.	
graad genoem word ; met 15-1 persent tot 17 persent,
mediumgraad ; met 17.1 persent tot 19 persent hoe-graad ;

en met meer as 19 persent, ekstra hoe-graad.

(b) Basiese slakmeel en basiese superfosfaat met nie meer as 14 persent
in-sitroensuur-oplosbare fosfor-oksied nie, moet lae-graad genoem word ;
met 14.1 persent tot 16 persent, medium-graad ; en met meer as 16 persent,
hoe graad.
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(c) Kaliumsulfaat moet minstens 48 persent kalium bevat. Kalium-
sulfaat met 48 persent tot 50.5 persent kalium moet lae-graad genoem word
en die met 51 persent en meer, hoe-graad.

(d) Kaliumchloried (chloorkalium) moet die ekwiwalent van minstens
50 persent kalium bevat. Kaliumchloried met 50 persent tot 59.5 kalium
moet lae-graad genoem word ; terwyl die met 60 persent of meer, hoe-
,graad.

(a) Basiese slakmeel word beskou gewaarborg as so fyn dat 80 persent
daarvan deur 'n standaard gaassif met 'n 0.141-millimeter maaswerk sal gaan

Fynheid. 
(maksimum grootte van 'n gaatjie sal 0.155 millimeter wees.)
(b) Ru-rotsfosfaat word beskou gewaarborg as so fyn dat

minstens 85 persent, en in die geval van behandelde rotsfosfaat minstens 80
persent daarvan deur die standaardsif sal gaan wat hierbo beskryf is.

(c) Beenmeel word beskou gewaarborg as so fyn dat minstens 80 persent
daarvan deur 'n sif met ronde gaatjies van 3-millimeter-deursnee sal gaan.

(d) Beenstof word beskou gewaarborg as so fyn dat minstens 50 persent
daarvan deur 'n sif met ronde gaatjies van 1-millimeter-deursnee sal gaan,
en minstens 80 persent deur 'n sif met ronde gaatjies van 3-millimeter-deur-
snee.

(e) Fyn beenmeel word beskou gewaarborg as so fyn dat minstens 80
persent daarvan deur 'n sif sal gaan met ronde gaatjies van 1 millimeter
in deursnee.

Niemand word toegelaat om enige bene of kunsmisstowwe of veevoer
bevattende vleismeel, beenmeel of enige ander produk verkry van 'n dierlike
sterilisasie. karkas in die Unie in to voer nie, tensy by aan 'n behoorlik

daartoe gemagtigde doeanebeampte of ander amptenaar by
die invoer daarvan 'n beedigde verklaring of 'n afskrif daarvan van die fabri-
kant voorle ten effekte dat so'n misstof of veevoer doeltreffend gesteriliseer
is volgens 'n metode goedgekeur deur die Unie se Minister van Landbou en
Bosbou, en dat die steriliseertoestel behoorlik ondersoek is deur 'n bevoegde
Goewermentsamptenaar van die land van oorsprong en deur hom, op skrif,
as doeltreffend verklaar is.

Geen persoon mag enige kunsmis of veevoer bevattende been- of enige
ander produkte verkry van 'n dierlike karkas, in die Unie verkoop, vir
verkoop aanbied of een plek na 'n ander vervoer, tensy daar aan die persoon
wat dit ontvang 'n beedigde verklaring of afskrif daarvan, soon hierbo ver-
meld, of in die geval van plaaslik vervaardigde produkte, 'n sertifikaat of
afskrif daarvan van die fabrikant verskaf word, waarin verklaar word dat
sodanige produkte doeltreffend gesteriliseer is volgens 'n goedgekeurde
metode en dat die steriliseer-toestel wat gebruik is, as geskik verklaar is
deur 'n amptenaar wat deur die Minister van Landbou en Bosbou aangestel is.

Onderworpe natuurlik aan vermelde voorwaardes het die Wet of
regulasies geen betrekking op die volgende produkte nie :—

uitson-	 (a) Ongemengde meel wat regstreeks gemaal is van heel graan-
derings.	 en ander saadkorrels, gedroogde brouersgraan, nat brouers-
graan, moutkieme.

(b) Koring-, rog-, mielie- en bokwietsemels en hawerdoppe, nie gemeng
met ander bestanddele nie, mits dit as sulks afsonderlik verkoop word.
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(c) Mengsels van twee of meer van bogenoemde saadsoorte, heel of ge-
maal, mits die verhoudings van die mengsel op die verkoopsfaktuur aan-
gegee word.

(d) Meul-afval, mits dit as sulks verkoop word en nie 'n skadelike hoe-
veelheid sand of ander nadelige stof bevat nie.

Uit bostaande behoort dit duidelik te wees dat dit 'n oortreding van
die Wet sou wees om meul-afval, hawerdoppe of enige van bogenoemde
soorte semels onder enige ander naam, of 'n mengsel van twee of meer van
bogenoemde semelsoorte, of as sulks, of onder enige ander naam as veevoer
te verkoop tensy dit vantevore geregistreer en die houers gemerk is. Dit
sou ook onwettig wees om 'n mengsel van enigeen van bogenoemde saad,
gemaal of heel, te verkoop as die verhoudings van die mengsel nie vir die
koper gegee word nie. Dis, byvoorbeeld, onwettig om meul-afval, hawer-
doppe, koringsemels, mieliesemels of 'n mengsel van mieliesemels en mielie-
meel te verkoop onder name soos „ koeimeel ", „ koeivoer ", „ mielievoer-
meel ", ens., tensy so'n produk behoorlik geregistreer is en die houers
ooreenkomstig die registrasie gemerk is.

Die Term „Verkoop".

Ten slotte word aandag gevestig op die bepaling van die woord „ ver-
koop " wat as volg lui :—

„ Onder , verkopen ' verstaan verkopen in 't groot of in 't klein, en
naast die gewone betekenis het woord daaronder begrepen ten verkoop
adverteren, aanbieden, houden, uitstallen of afleveren of een verkoop ver-
gunnen, leiden of gedogen ; voorts wordt daaronder verstaan ruil. Die
uitdrukking, verkoop ' wordt dienovereenkomstig uitgelegd."

Dit is dus 'n oortreding van die Wet as enige artikel wat nie by die
Departement geregistreer is nie vir verkoop geadverteer word, en as die
advertensies, pryslyste, ens., nie die naam, handelsmerk en samestelling
van die geregistreerde artikel juis omskryf nie.

(Opgestel deur J. P. A. Marais, Departement van Landbou en Bosbou.)
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C.—Die Gronderosie-probleem.
IN 'n land soos Suid-Afrika waar die meerderheid van die bevolking

afhanklik is van die landboubedryf, is daar geen euwel wat die moontlik-
hede vir welvaart en natuurlike rykdom van die grond meer bedreig as
gronderosie nie, en daarorn is dit dat die bestryding daarvan met reg as 'n
nasionale taak beskou moet word. Dit is 'n probleem wat, in kort, van
twee standpunte beskou en behandel moet word, naamlik die afwering van
gronderosie waar dit nog nie nadelige toestande verwek het nie, en tweedens
die herwinning van beskadigde veld en die bestryding van die oorsake wat
beskadiging teweegbring. Die behandeling van hierdie probleem in al sy
verskillende aspekte is 'n reuse taak en vereis navorsingswerk op verskynsels
wat van die grootste belang is voordat enige doeltreffende afweringsmaat-
reels toegepas kan word. Onder andere kan pier net aangestip word hoe
die Departement die saak ook van hierdie kant behandel deur die stigting
van navorsingstasies om ondersoek in te stel in probleme, soos behoorlike
veldbeheer, veldbrand, aanplant van weigrasse, veldbewaring, beskerming
van opvanggebiede, en oor die algemeen in die oorsake van die vernieling
van plantbedekking van die veld. Ook word 'n poging gemaak om die
oorsake van erosie beter te verstaan deur die eienskappe van gronde, wat
maklik verspoel, wetenskaplik te ondersoek en te vergelyk met die van
gronde wat nie maklik verspoel nie. Studies oor die afloop van water en
meevoering van grond onder verskillende toestande word ook uitgevoer.

Praktiese Bestryding.

\Nat betref die ander belangrike aspek van die probleem, naamlik die
bestryding van gronderosie waar dit alreeds tot 'n meerder of minder
mate posgevat het, word deur die Staat spesiaal aanmoediging verleen vir
individuele grondeienaars om die euwel te bestry. Besonderhede van
sodanige hulp kan van die Sekretaris van Landbou en Bosbou verkry word.

Hoewel die hulpmaatreels van Staatswee eers in 1933 begin is, het dit
ongetwyfeld daartoe bygedra om die noodsaaklikheid van bestryding pro-
minent onder die aandag van die boerebevolking te bring, en terwyl oor-
spronklik die hoop gekoester is dat staatshulp tot 'n groot mate aangewend
sal word vir werklike gronderosiebestrydingswerke, het dit spoedig geblyk
dat die bou van damme deur boere altans as meer noodsaaklik beskou word.
Dit moet egter nie uit die oog verloor word nie dat die bou van damme
nie alleen in 'n onmiddellike behoefte vir waterbewaring voorsien nie,
maar dat dit ook 'n belangrike metode is om die uittrap van veld te voorkom,
en as sodanig 'n vername gronderosiebestrydingsmaatreel is.

Die aspek van die saak wat vir die boer van die grootste belang is, is
die praktiese maatreels wat toegepas kan word om die euwel te bestry.
Gevolglik word die saak hieronder in 'n paar artikels deur die Ingenieurs
van die Departement behandel.

(J. Tromp, Gronderosie-Seksie.)
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1 0 1 Praktiese Wenke vir Gronderosie-bestryding.
Honderde boere en ander persone dwarsdeur die Unie is besig om

pogings aan te wend om die verwoesting veroorsaak deur gronderosie teen
te gaan deur middel van gronddamwalle, contourwalle, onderbroke contour-
walle en ander metodes waardeur waterafloop vertraag en die water meer
egalig oor die veld versprei word. Dit word dus gehoop dat onderstaande
honderd-en-een wenke hierdie progressiewe boere in hul lofwaardige
pogings tot nut sal wees :-

(1) Die water wat teen die damwal opstoot, moet so diep moontlik
wees, ten einde verliese weens verdamping sover moontlik te verhoed.

Dis gevind dat die jaarlikse verlies van die wateropper-
Keuse va
Terrein vir	 vlakte van 'n dam weens verdamping gelyk is aan 'n laag
Dam.	 water van vyf tot ses voet diep.

(2) Die blad van die dam moet so ondeurdringbaar moontlik
wees, ten einde deursypeling van water tot 'n minimum te beperk.

(3) As die topografie dit moontlik maak, moet die uitloop heeltemal
weg van die damwal of wees, sodat laasgenoemde nie deur die uitloopwater
verspoel word nie.

(4) As die oortollige water aan een of altwee kante van die wal moet
uitloop, dan moet, indien moontlik, twee uitloopplekke gemaak word.

(5) Die vanggebied moet groot wees, sodat die dam met gewone reens
sal vol word.

(6) Die uitloop is die veiligheidsklep van die dam, derhalwe moet dit
groot en veral wyd genoeg wees sodat water van gewone reens you sal uit-
loop sonder dat daar gevaar van beskadiging van die wal ontstaan.

(7) Die uitloop of uitlope moet op rots of op harde grond wees, sodat
dit nie so maklik deur die uitloopwater verspoel sal word nie.

(8) Die uitloop moet wyd wees, sodat die water in 'n vlak stroom kan
loop.

(9) Die uitloop moet van so'n aard wees dat dit so min moontlik uit-
gegraaf behoef te word.

(10) Verwyder alle los klippe en gruis op die terrein.

(11) Ploeg die terrein, verwyder alle plantegroei en enige grond wat
nie van bindende aard is nie, en ploeg weer. Die grond

Terrein vir wat verwyder word, kan later aan die onderkant van die
Grondwal.

damwal kom as die wal eers klaar is, om vinnige ontwikkeling
van plantegroei te bevorder.

(12) Die geploegde terrein moet so grof moontlik gehou word, sodat
'n ondeurdringbare verband tussen moederaarde en die damwal gevorm,
en lekkasie op die mees gevaarike plek verhoed kan word.

(13) As die toestande van so'n aard is, byvoorbeeld as die grond san-
derig is, dat dit twyfelagtig is of 'n waterdigte verband bewerkstellig kan
word deur die terrein te ploeg, dan moet 'n sloot, genoem 'n moddersloot,
gemaak word. Hierdie sloot loop die hele lengte van die terrein en moet
minstens twee voet diep, en van onder minstens twee voet en bo minstens
vier voet wyd wees ; die sloot kan egter wyer gemaak word as damskrapers
vir die werk gebruik word.
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(14) As daar rotse op die terrein voorkom, sal dit miskien nodig wees
om in die rots te graaf of om 'n klipmuur daarop te bou ; so'n muur moet
'n hele paar voet hoog wees en word deur die grondwal bedek.

(15) Begin die sloot toegooi deur die kleierigste grond wat beskik-
baar is daarin te gooi ; die grond moet in lae omtrent vier

Maak van duim dik wees.
Grondwal.

(16) Gooi die damwal nat onderwyl dit opgebou word as daar
water beskikbaar is.

(17) Nadat die moddersloot toegegooi is en vasgesak het, moet die
damwal opgebou word in lae elk naasteby ses duim dik.

('i8) Begin met die lae aan die kant waar die terrein van die damwa
die laagste le, tensy dit nodig is om veiligheidshalwe daar 'n opening te laat
waar water tydens die maak van die wal kan deurloop.

(19) Die genoemde opening hoef nie altyd gelaat te word op die plek
waar die terrein die laagste le nie ; 'n ander plek mag meer geskik en gerief-
liker wees.

(20) Die kante van die opening moenie steil wees nie ; hoe minder
steil die kante is, hoe beter vir trekdiere, en hoe makliker om 'n digte
las te maak wanneer die opening opgevul word.

(21) Begin elke nuwe grondlaag by 'n punt van die damwal, en laat
al die trekdiere oor elke grondlaag loop, sodat dit behoorlik vasgetrap
kan word.

(22) Vervoer al die klippe vir bestrating oor die lengte van die wal
onderwyl laasgenoemde opgebou word, sodat dit verder vasgetrap kan word.

(23) Maak at die grondlae hol. Dit sal verseker dat die kleiner grond-
deeltjies na die middel van die wal gaan en die openings tussen groter grond-
deeltjies opgevul word, sodat 'n meer waterdigte wal verkry word.

(24) Die materiaal vir die damwal moet uit die blad van die dam verkry
word, sodat die inhoud van die dam ietwat groter gemaak word en grond
in die omgewing wat nie onder water sal kom nie, onbeskadig bly.

(25) Moenie grond vir die damwal binne dertig voet aan die stroom-
opkant van die wal verwyder nie.

(26) As daar tydens verwydering van grond uit die blad van die dam
'n ondigte laag grond blootgestel word, moet die grond in die omgewing
nie verder weggeskraap word nie, anders sal die blad te veel lek.

(27) As dit moontlik is, moet geen grond aan die onderkant van die
damwal verwyder word nie ; indien wel, moet die grond nie binne veertig
voet van die wal geneem word nie.

(28) Probeer om die beste materiaal wat op die terrein beskikbaar
is vir die wal te gebruik, veral vir die belangrike dele daarvan.

(29) Al die grondlae moet die voile wydte he.
(30) Alle kluite moet stukkendgeslaan word.

(31) Moenie materiaal in die dwarste oor die wal vervoer nie.

(32) As die wal lank is, kan paaie waarlangs damskrapers kan gaan
op geskikte plekke gemaak word, en die paaie moet skuins teen die wal op
loop, sodat die diere nie te swaar trek nie.

(33) Die wal moet bo-op rond wees, ten einde te voorkom dat reenwater
dammetjies daarop maak.
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(34) As gruis in die nabyheid beskikbaar is, sal dit goed wees om 'n
sesduimlaag bo-op die wal te gooi.

(35) Ten einde plantegroei bo-op en aan die stroomafkant op die wal
te bevorder, moet 'n laag van die beste beskikbare grond in die omgewing
daarop gegooi word.

(36) Saai of plant gras op die wal.

(37) Moenie borne naby die wal plant nie.

(38) Laat een voet toe vir elke tien voet wat die wal hoog is, sodat
die wal kan uitstoot, want dit sal gebeur, hoe goed die wal ook al gemaak
word.

(39) Ingeval uitgrawings nodig is, moet die materiaal wat uitgegraaf
word, gebruik word by die maak van die wal indien geskik.

(40) Dit kan maklik gebeur dat harde materiaal of gruis by die uit-
loopplekke uitgegraaf word, en in so'n geval kan dit met

maak van	 voordeel gebruik word vir die laag onder die klipbestrating
uitlope.

of as 'n laag bo-op om die wal te beskerm.

(41) As rotse uit die uitloop gegraaf word, moet die gebruik word
om die wal mee te bestraat.

(42) Die uitloop moet deurgaans gelyk wees by die plekke waar dit
uit die darn kom, sodat die water orals ewe diep sal uitloop.

(43) As die kant van die uitloop op die wal is, moet dit bale deeglik
met klippe bestraat word.

(44) Die val van die uitloop moet baie gering wees—omtrent een in
twee-honderd. As die val te groot is, sal verspoeling plaasvind.

(45) Die uitloop moet indien moontlik aan die stroomafkant wyer wees,
ten einde verspoeling soveel moontlik te voorkom.

(46) Die uitloop kan nouer wees en 'n heelwat groter val he, as daar
'n rotsagtige blad is en die water uiteindelik weer in die laagte of vlei uitloop.

(47) Dit hang heeltemal van heersende toestande of hoe die uitloop
gemaak word, en daar moet soveel moontlik uit daardie toestande voordeel
getrek word, sodat die water so you moontlik weer in die laagte of sloot
uitloop en so min skade as moontlik aangerig word.

(48) Die water wat deur die uitloop gaan, moet ver genoeg onderkant
die wal uitloop sodat die wal nie aan die stroomafkant beskadig word nie.

(49) Moenie die uitloop te smal maak nie, anders loop die water te
na aan die damwal uit, en kan dit naderhand 'n gat in die grond spoel. As
so'n gat vol water is, sal die water vandaar deur die damwal sypel. Die
deursypeling van die gat, gepaard met deursypeling van die water in die dam,
kan oorsaak wees dat die boonste deel van die wal rus op 'n laag grond wat
deurtrek is van water, en miskien kan verskuif tydens 'n groot oorstroming,
as gevolg waarvan die wal dan breek.

(50) Moenie uitlope in die grond uitgraaf nie ; as dit nie anders kan
nie, moet die uitloop bestraat word.

(51) Bestraat die wal aan die waterkant om dit teen verspoeling deur
golwe te beskerm.

(52) Pak die klippe so dig teenmekaar as moontlik en sorg
dat die klippe in altwee rigtings verbind is.

(53) Slaan klein klippies tussen die groottes in met 'n swaar
hamer sodat die hele bestrating vas le.

Bestrating
van
Grondwal.
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(54) Gebruik enige gruis wat op of naby die terrein beskikbaar is om
'n laag van drie tot vier duim dik onder die bestrating te maak, sodat die
werking van die golwe tussen die klippe in teegewerk word en die grond
onder die bestrating teen die water beskerm sal wees.

(55) As daar growwe sand beskikbaar is, moet die in die voee tussen
die klippe gegooi word nadat die wal klaar gestraat is.

(56) Ten einde toespoeling van die darn te verhoed, moet daar indien
moontlik 'n darn aan die stroomopkant gemaak word am slibgrond op te

yang, en die darn moet gereeld skoongemaak word.
Voorkoming
van	 (57) Die hele laagte aan die stroomopkant van die dam moet,
Toespoeling. veral as dit aan sloot- of bladerosie onderhewig is, deur

middel van contourwalle en ander geskikte metodes vir die
bestryding van gronderosie beskerm word, sodat so min slibgrond as moont-
lik in die slikdam kom.

(58) Alle moontlike pogings behoort aangewend te word om grond-
erosie sover moontlik te verhoed, deur die aanpianting van borne, struik-
gewasse en gras aan die stroomopkant van die darn.

(59) Daar mag sloot- of bladerosie in die stroomgebied van die darn
plaasvind, en elke sloot of verspoelde deel moet deur middel van vallende

contourwaile teen verspoeling beskerm word ; m.a.w. die
Vallende

-

water moenie toegelaat word om langs die siote of oor die

wane.
Contour

verspoelde piekke na die darn te loop nie.

(60) Die deursny van die vallende contourwalle hang af
van die hoeveelheid water wat die wane sal moet keer, en die aantal contour-
walle wat op die bepaalde plek gemaak word.

(61) Die val van die vallende contourwaile hang af van die aard van
die grond op die betrokke plek.

(62) In baie streke in die Oranje-Vrystaat is 'n val van een in vyfhonderd
of een in seshonderd goed en veilig.

(63) Die helling moet noukeurig uitgesoek word, want 'n val van een
in seshonderd mag te veel wees solank as daar nog nie gras op die contour-
wal groei nie, en dus verspoeling veroorsaak, terwyl dieselfde contourwal
die water te stadig sal laat afloop as die plantegroei eers daarop gevestig is.

(64) Die uitgrawing vanwaar die grond verkry word om die wal te
maak, moet vlak wees, se nege tot twaalf duim, want sommige grondsoorte
verspoel baie makliker op 'n diepte van omtrent 'n voet as op die opper-
vlakte.

(65) Die stroomopkant van 'n vallende contourwal moet effens teen
die steilte op le, ten einde te verhoed dat die water by die verkeerde kant
uitloop, wat miskien kan gebeur nadat plantegroei op die wal gevestig is.

(66) Die opening in 'n vallende contourwal moet aan die onderkant
in die vorm van 'n waaier wees, sodat die water in 'n dun lagie oor 'n groot
oppervlakte versprei word.

(67) Onderwyl die contourwalle gemaak word, moet sooie hier en
daar geplaas word om nuwe plantegroei aan te moedig.

(68) Maak die uitgrawing minstens nege voet wyd en nege duim diep,
met 'n lae plat wal omtrent ses voet wyd en vyftien tot agtien duim hoog.

(69) Vallende contourwalle voer die water van gevaarlike plekke
af weg.
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(70) Onderbroke contourwalle versprei die water mooi oor die
veld.

Onderbroke
Contour-
walle.

(73) Die
van plaaslike

(71) Maak hulle op dieselfde manier as vallende contour-
walle.

(72) Maak die walle heeltemal gelyk en maak openings of
uitlope op geskikte plekke.

wydte van en afstande tussen die openings hang heeltemal
toestande af, en kan nie gestandaardiseer word nie.

(74) Moenie openings maak waar die water in voetpaaie sal uitloop,
of waar dit verspoeling stroomaf sal veroorsaak nie.

(75) Probeer om al die openings so te maak dat die water wat deurloop
in waaiervorm oor die grootste moontlike oppervlakte versprei sal word.

(76) Bestraat alle openings met enige klippe wat in die omgewing
beskikbaar mag wees.

(77) As klippe vir bestrating nie beskikbaar is nie, moet sooie vir die
doel gebruik word.

(78) Die openings moenie uitgegraaf word nie, m.a.w. die oorspronk-
like veld moet net so gelaat word, ten einde die moontlikheid van ver-
spoeling tot die minimum te beperk.

(79) 'n Groot aantal klein openings is beter as 'n paar groottes.

(80) Hoe meer openings daar is, hoe veiliger en voordeliger, want die
water loop gouer af en 'n groter stuk veld word met 'n vlakker stroom
natgemaak.

(81) Plant gras op die walle so you moontlik nadat dit gemaak is.

(82) Plaas indien moontlik sooie pier en daar op die walle onderwyl dit
gemaak word.

(83) Probeer om vee van die walle af weg te hou totdat die plantegroei
weer daarop gevestig is.

(84) Plant borne wat geneig is om wortellote te ontwikkel (Populier)
op plekke wat erg verspoel is en in slote.

(85) Water wat uit 'n sloot afgekeer is, sal miskien verder stroom-
af weer in die sloot moet loop, en in so'n geval word 'n bestraatte stroom-

versnelling aanbeveel.

(86) Ingeval 'n klipdagsoom op die bodem van die sloot
en teen die wal voorkom, kan dit as 'n stroomversnelling
dien.

(87) Sock altyd in die sloot na sulke dagsome, wat gewoonlik net op
die bodem aangetref word.

(88) 'n Dagsoom op die bodem van die sloot is uitstekend om 'n be-
straatte stroomversnelling op te maak.

(89) Graaf die wal van die sloot skuins coos nodig en bestraat dit
deeglik.

(90) In meeste gevalle sal dit nodig wees om die bestrating met draad
te anker, sodat at die klippe gebruik om die stroomversnelling te maak
een geheel vorm.

(91) Maak nette van gewone No. 8 of 10 omheiningsdraad met vier-
kantige openings van so'n grootte dat die klippe nie daardeur kan gaan nie.

Bestraatte
Stroomver-
snelling.
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(92) Plaas een van die nette op die bodem van die uitgegraafde plek
en pak die klippe daarop ; plaas dan 'n ander bo-op die klippe en bind
die twee nette aanmekaar deur middel van regop drade wat tevore aan die
onderste net vasgemaak is ; die nette omsluit die klippe net soos 'n koevert
'n brief omsluit.

(93) Alle klippe moet op vaste grond le, m.a.w. daar moenie los grond
onder die klippe wees nie.

(94) Die klippe moet so vas as moontlik gepak word en moet in aitwee
rigtings verbind wees.

(95) Gruis moet tussen die klippe ingestamp word.

(96) Alle moontlike pogings moet aangewend word om te verhoed
dat water in die stroomversnelling tussen die klippe en die grond afloop.

(97) Wend alle moontlike pogings aan om te verseker dat gras of
ander plante so you moontlik groei tussen die klippe wat die stroom-
versnelling uitmaak.

(98) Moenie 'n stroomversnelling op sanderige grond maak nie.

(99) Maak die stroomversnelling so dat die uitloop so min skade as
moontlik in die sloot aanrig.

(100) Probeer om die water uit die stroomversnelling in die sloot
te laat loop in dieselfde rigting as wat die water in die sloot loop.

(101) Ingeval daar nie 'n rots in die slootbedding is nie, moet die
bestraatte kant van die stroomversnelling oor 'n sekere afstand langs die
slootbedding en gelyk daarmee verleng word ten einde verspoeling te ver-
hoed.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Landbouskool, Glen, O.V.S.)

Veldherwinning
Die doel van hierdie artikel is om doeltreffende metodes van grond-

erosiebestryding en veldherwinning te beskrywe. Daar sal dus min omtrent
die oorsake van gronderosie gese word, en die metodes wat aan die hand
gegee word, kan „ werktuigkundige metodes " genoem word in teenstel-
ling met veldherwinning deur die aanplanting van geskikte grasse, ander
plante en borne, ens., wat natuurlik die werktuigkundige metodes moet
aanvul.

Dit Ty geen twyfel dat die grootste deel van die land nie sonder werk-
tuigkundige behandeling herwin kan word nie, en sodanige behandeling
moet die fondament vorm waarop verder gebou kan word. Die her-
winning moet natuurlik deur middel van beheerde beweiding, goeie veld-
bestuur, ens., gekonsolideer word. In verband met laasgenoemde hoef 'n
mens slegs te dink aan die werk wat die boer gewilliglik in verband met sy
ploegbare grond sal doen, en die sorg wat hy daaraan sal bestee. As die
boer slegs 'n bietjie van daardie werk en sorg aan die veld in die algemeen
bestee, sal hy ryklik beloon word en terselfdertyd dikwels belet dat die
bewerkte grond self in die algemene vernielingsproses weggespoel word.

Die metodes wat hieronder beskrywe word, hoewel nie die enigste nie,
kan bale algemeen toegepas word, veral in die dele van die Unie wat die
meeste aan gronderosie blootgestel is, en waar gronderosie, as dit plaas-
vind, die ernstigste gevolge het, nie alleen vir die plek waar dit voorkom
nie, maar ook vir ander dele van die land.
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Waarskynlik die doeltreffendste metode vandag tot ons beskikking is
die stelsel van onderbreekte contour-walle wat ontwikkel en op die proef
gestel is in die welbekende proewe by die Grootfonteinse Landbouskool.
Die eerste van hierdie proewe is deur die skrywer van hierdie artikel gemaak
en beskrywe in 'n artikel onder die opskrif „Veldherwinning. 'n Voorbeld
daarvan op Grootfontein " wat gelees is voor die „Suid-Afrikaanse Vereniging
vir Bevordering van Wetenskap " (sien die „ South African Journal of
Science," DI. XXIX, bls. 185-191, Oktober 1932).

Die resultate van hierdie werk was so bevredigend dat honderde morge
veld by Grootfontein op 'n dergelike manier behandel is. Party van die
dammetjies wat oor die slote gebou is, was van baie droe grond, wat natuur-

Fig. 1.—Stelsel van onderbreekte contourwalle op 'n helling.

lik 'n verkeerde ding was om te doen. Dit is egter op 'n tydstip gedoen toe
die probleem van werkloosheid op sy hoogste was, en wel om werk aan
werkiose manne te verskaf. Party van hierdie damme het gebreek toe die
eerste swaar reens geval het, en dit was geen wonder nie, want hulle was
van droe poeieragtige grond gemaak, en die afloop was buitengewoon
sterk, daar die veld na die lang droogte kaal was.

Die stelsel op Grootfontein van onderbreekte contourwalle wat vir
die grootste deel bestaan uit 'n samestelling van onderbreekte contourwalle
en klein gronddamme deur die slote, was 'n groot sukses. Met uitsondering
van die paar dammetjies hierbo vermeld wat gebreek het en 'n paar walle
wat in die eerste plek nie hoog genoeg gemaak was nie, het die werke die
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swaar reens van die afgelope comers bale goed weerstaan en hulle kon nou-
liks aan 'n strawwer toets onderwerp gewees het. 'n Digte stand gras het
fangs die walle verskyn, en onder beskutting van hierdie gras het talryke
karobossies ontkiem en hulle gevestig. Die lelike, kaal en skerp slote is
verbeter en tot 'n verbasende mate begroei, terwyl die algemene vogtig-
heidstoestande aanmerklik verbeter het. lemand wat bekend was met die
toestande wat daar geheers het voor die aanleg van die werke en wat hulle
vergelyk met die bestaande toestande van vandag, word getref deur die
voordele wat daaruit voortgevloei het.

Die metode is veral geskik vir die skuinstes tussen die klipperige laer
hellings van die koppies en die vleie, maar goeie resultate is ook verkry
met groot onderbreekte contourwalle in vleie, veral in gevalle waar die werke
nie onderhewig is aan swaar vloedwaters en massas slik wat van verspoelde
dele hoerop in dieselfde opvanggebied afgebring word nie.

ED.	 6-D Le

60 = 6.-orietwalle.
47a = Eargen Dams.

Fig. 2.—(Metode 1) waar slote hoogstens 7 voet diep is.

Om nou op besonderhede in te gaan, moet na Figuur 1 verwys word.
Dit gee 'n beeld van die stelsel van onderbreekte contourwalle coos toe-
gepas op bogenoemde hellings tussen koppies en vleie. Die contourwalle
en hulle begeleidende yore word volgens hoogtelyne gemaak ; dit is, elke
contourwal is waterpas van punt tot punt. Naby die koppies waar die
helling groter is, is hulle omtrent 30 jaarts uitmekaar ; verder na ondertoe
waar die helling nie so groot is nie, is hulle tot 50 jaarts uitmekaar. Hulle
word onderbreek deur openings waardeur die afloopwater van die veld-
oppervlakte kan vloei. Dit voorkom dat die water te veel opdam en oor-
loop en die wal breek. Die verhouding van die Iengte van wal tot die wydte
van die opening kan afwissel van 100 voet wal tot 10 voet opening, selfs tot
200 voet wal tot 20 voet opening, maar die toestand van die grond, die
aanwesigheid van slote, ens., moet in aanmerking geneem word. 'n Opening
moet by. nie by of naby 'n sloot gemaak word nie, al is die sloot ook klein.
Verder moet die openings so gereel word dat die water wat deur enige
opening gaan, sover moontlik teen die middel van die volgende lengte wal
na ondertoe aanstoot. Die pyltjies op die linkerkantse voorgrond dui die
rigting van die strome aan. Die water word op sy afloop langs die helling
gedurig teruggehou en uitgesprei. 'n Groot deel van die veld word direk

act
1	 6D.1

VA	 I

onderbreekte Coniourwalle.‘ 	 1

irterrlybfeci Can/Lour Bankli
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besproei en die res word gunstig deur die deursyfering beinvloed. Geen
swaar slik kan verder as die afstand tussen twee naburige walle gevoer word
nie, en wanneer die veld weer begroei is, word selfs die ligter gronddeeltjies
nie weggespoel Me. Veral wanneer die herwinning nog in die beginstadium
is, yang die onderbreekte contourwalle vrugbare slik bo-op die onvrugbare
verspoelde grond. in daardie slik kan ontkieming van sade plaasvind en
word plantegroei bevorder.

Waar 'n contourwal 'n sloot deursny, word 'n gronddam gemaak met
sy top 'n voet of meer hoer as die top van die contourwal om seker te maak
dat die water nie sal oorloop en die dam breek nie. Waar slote minder as
6 voet diep is, kan hierdie damme in elke contourwal wat 'n sloot deursny,
gemaak word. Waar 'n sloot egter meer as 6 voet diep is, word die onkoste
te groot en word die damme in al om die ander contourwal weggelaat, soos

Fig. 3.—(Metode 2) waar die slote dieper as 7 voet is.

op die voorgrond van Figuur 1 aangetoon. Die punte van hierdie contour-
walle sonder damme word vir 'n afstand teen die helling op geswaai om die
afloopwater van die oppervlakte uit die sloot te hou en dit oor die veld te
stuur.

Waar die slote nog dieper (en wyer) is, word damme slegs in elke derde
of vierde contourwal gemaak, terwyl die punte van die walle tussenin naas-
aan die sloot teen die helling op geswaai word. Langs die gelyker hellings
kan selfs sulke enkele damme baie doeltreffend wees.

Dink nou aan wat gedurende en na 'n goeie reen gebeur. By die maak
van die contourwalle word daar aan weerskante van elke contourwal slote
gelaat waaruit die grond vir die walle gehaal word. HuIle word vol water
gelaat en elke dam in die slate bly ook vol water, wat langsaam intrek.
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Soos reeds verklaar, word die veld bowendien in alle rigtings besproei,
en die afloopwater van die oppervlakte word in stroompies verdeel waar-
van elkeen weinig of geen verspoelingskrag het nie. Syferwater van die
besproeide veld dring langsaam en saggies deur na die bedding van die
sloot waar vrugbare grond, wat vroeer deur elke reen weggevoer is, nou
bly le, en die sloot word weldra begroei. Enige slik, asook grond wat van
die walle inval, bly le waar dit val en word deur die wortels van die gras
en plante vasgehou. Op hierdie manier word die walle van die sloot skuins
en raak hulle begroei. \Nat vroeer 'n kaal en gapende sloot was, nutteloos
en selfs gevaarlik vir lewende hawe, word nou inderdaad die beste weiding
in die buurt.

Vroeer het die water vinnig teen die afdraende afgestroom, en groten-
deels in die slote versamel. Hierdie slote het diep geword en die om-
liggende veld te veel gedreineer, sodat dit sy plantegroei verloor het.
Nou gebeur die teenoorgestelde en kan die veld in werklikheid weens deur-
syfering die sloot van water voorsien.

Fig. 4.—(Metode 3) waar sloot te diep is vir toepassing van metode 2.

Metodes van Grondherwinning.

Noudat 'n algemene verduideliking gegee is van die stelsel van onder-
breekte contourwalle in verbinding met dammetjies in die slote deur
Figuur 1 toegelig, sal 'n kort verduideliking met 'n eenvoudige, toeligtende
sketstekening in verband met die verskillende metodes as volg gegee
word :—

Metode1.—Figuur 2 toon die metode aan wat aanbeveel word as slote
nie meer as 6 voet diep is nie of hoogstens 7 voet. Hier het elke onder-
breekte contourwal 'n grondciam waar dit 'n sloot deursny. Die walle
hoef in die meeste gevalle nie meer as 15 tot 18 duim bokant die opper-
vlakte van die veld te wees nie, en kan verbasend goedkoop met 'n walgooier
gemaak word. Die onkoste verbonde aan die opbou van die stelsel word
gewoonlik hoofsaaklik gemaak in verband met die bou van die gronddamme
deur die slote, en nie in verband met die maak van die contourwalle nie,
wat betrekiik goedkoop is.

Metode 2.—As slote groter en dieper is as die wat onder Metode 1
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behandel is, is die koste in verband met die maak van damme in elke contour-
wal te hoog, sodat damme slegs in elke tweede, derde of vierde contour-
wal gemaak word. Dit word aangetoon op die voorgrond van Figuur 1-
damme in elke tweede contourwal, en ook in Figuur 3—damme in elke,
derde contourwal.

Die punte van die contourwalle sonder damme word naasaan die slote
teen die helling op geswaai om te voorkom dat die oppervlakte water in
die sloot loop as gevolg waarvan syslote deur verspoeling van die hoofsloot
af weg ontstaan.

Metode 3.—In die geval van veld wat deurkruis word deur nog groter
en dieper slote, kos dit selfs te veel om Metode 2 te volg, en dan word
Metode 3 (Figuur 4) aanbeveel.

Volgens hiEdle metode word 'n gronddam op 'n geskikte plek in die
hoofsloot gemaak waar dit vlakker, en moontlik ook nouer, as op ander
plekke is en waar daar ook onderkant die gekose plek aan een kant of liefs
aan weerskante van die sloot 'n stuk veld beskikbaar is wat nie te veel
val het nie. Die water uit hierdie dam word deur middel van 'n uitkeer-
wal uit die sloot gelei, of deur middel van 'n wal aan weerskante van die
sloot, soos die geval mag wees, en word van die uitkeerwal af na 'n stelsel
van distribusiewalle gekeer. Die eerste van hierdie distribusiewalle kan
omtrent 100 voet lank wees en omtrent 15 jaarts onderkant die uitkeerwal.
Dan kan die afstand tussen die eerste en tweede distribusiewalle 25 jaarts
wees, tussen die tweede en derde 35 jaarts en tussen die derde en vierde
45 jaarts. Met ander woorde, die walle is naby mekaar wanneer hulle 'n
groot stroom water moet keer, en verder uitmekaar waar die water reeds
in 'n aantal klein stroompies verdeel is.

Die funksie van die distribusiewalle is om die water in 'n aantal
stroompies op te breek, die snelheid van die afloop te verminder en die water
gelyk oor die veld te versprei, sodat dit nie verspoeling kan veroorsaak
nie. As dit nodig geag word, kan onderkant die distribusiewalle onder-
breekte contourwalle gemaak word. Die contourwalle kan tot digby die
sloot kom, maar die punt naasaan die sloot moet teen die helling op gemaak
word om die afloopwater uit die sloot te hou.

Bogenoemde metode kan herhaaldelik langs die loop van die sloot
toegepas word, waar die sloot en die veld daarvoor gunstig is.

Logies beskou, behoort die metodes hierbo beskrywe toegepas te word
op die bopunte van die opvanggebied wat moet herwin word, d.w.s. waar
die klipperige hellings van die koppies ophou en die val aan die voet van
die koppies begin, en behoort die werk geleidelik na die vleie toe voortgesit
te word. Op hierdie manier word die grond op sy plek gehou waar dit
oorspronklik deur die natuur gevorm is, en word die werke laeraf nie oor-
laai met sand en slik wat van die hoer hellings afgebring word en op hierdie
manier hul doeltreffendheid verminder of vernietig nie.

Bowendien word die water in bedwang gehou wanneer die volume
daarvan nog klein is, en weens die groter mate van insinking as gevolg van
die vermindering van stroomsnelheid deur middel van die verenigde stelsel
van onderbreekte contourwalle en dammetjies, asook deur die digter plante-
groei wat op die veld ontstaan, bereik baie minder water die onderste slote,
terwyl die water wat wel hierdie slote bereik, nou stadig daarin vloei. Op
hierdie manier is dit moontlik om die groter slote met groter kanse op suk-
ses en teen baie laer koste te behandel as wat die geval sou wees indien
werke daarin aangele word voordat die hoer dele van die opvanggebied
behandel is.
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In die geval van baie vleie met 'n groot opvanggebied sou dit tevergeefs
wees om groot herwinningswerke in die vlei self aan to 18, voordat die
opvanggebied hoerop langs die vlei sistematies behandel is soos aan die
hande gegee. Daar bestaan 'n groot gevaar dat sulke groot werke in vleie

Fig. 5.—'n Walgooier.

Fig. 6.—Contourwalle wat in Alwynkloof gemaak is.

nutteloos gemaak sal word deur duisende tonne sand en slik wat van hoerop
afgebring word, terwyl hulle bowendien deur die onbeheerde vloedwaters
uit die opvanggebied beskadig of vernietig kan word.
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Om hierdie rede is dit nodig dat boere in so'n opvanggebied met mekaar
saamwerk, hetsy vrywillig, hetsy daartoe verplig. As die boonste grond-
eienaars hul werke eerste aanle, sal die werk van die onderste eienaars mak-
liker en goedkoper of selfs moontlik gemaak word.

Die eerste stap voor die contourwalle gemaak word, is om die hoogte-
lyne af te pen met behulp van 'n waterpas soos die wat gebruik word deur
ingenieurs, landmeters, messelaars, ens. Die metode om dit te doen word
verderaan beskryf in die artikel : „ Hoe om Waterpaswalle en -yore af
te peil," deur mnr. E. J. van Meerten, en hoef nie hier bespreek te word nie.
Nadat die hoogtelyne met behulp van die waterpas afgepen is, word met
die maak van die walle begin deur aan weerskante van die ry penne, wat
die hoogtelyn uitmerk, drie of vier yore met 'n swaar enkelvoorploeg te
trek, terwyl 'n bank van omtrent 3 voet wyd in die middel gelaat word

-C- ..----':-.. ,i--- -Y-..

,s,	 •.,	 •.-=,..-- .? f	-„,_-----$:	 --2.-	 „

Riltig--17j'erL 	._ I C
Di reCtL°of ii"j 	i-----'--

Fig. 7.—Maak van gronddamme.

waar die grond opgehoop word deur dit in die rigting van die penne te gooi
Die regaf kant van die grond wat so gelaat word, dien as die grondkant vir
die walgooier om teen te loop.

Figuur 5 illustreer 'n walgooier, en Figuur 6 toon die contourwalle
soos hulle in Aalwynkloof, Grootfontein, sowat ses jaar gelede gemaak is.

Met betrekking tot die gronddamme in die contourlyne waar hulle slote
deursny, kan 'n paar wenke gegee word wat nuttig kan wees om latere
mislukking te voorkom. Figuur 7 toon min of meer aan hoe 'n sloot voor-
berei moet word voor so 'n damwal gebou word. Die bedding van die
sloot moet diep genoeg uitgegrawe word om alle sand of ander los stof te
verwyder en vaste grond bloot te le. Die kante van die sloot moet skuins
afgegrawe word, soos aangetoon, tot 'n hoek van nie meer as 45 grade nie
met die horisontale oppervlakte, en sodat die damwal aan die onderkant
ver genoeg in die walle van die sloot inskiet om 'n waterdigte sluiting te
verseker. Die grondwal word dan in die uitgegrawe deel gemaak. Dit
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behoort in lae van 6 duim gemaak te word, alle kluite moet gebreek word,
en elke laag moet deeglik op die grond onderkant en aan weerskante van
die damwal vasgestamp word. Die werk behoort gedoen te word terwyl
die grond vogtig genoeg is om te verseker dat die grond goed meng en
vassak as die diere daarop trap en die skrapers daaroor gaan. Damwalle
wat met kruiwaens en met pik en graaf gemaak word, is minder bevredigend,
omdat hulle nie so goed vassak as die wat met ploeg en skraper en trekdiere
gemaak word nie. Soos reeds gese, moet die top van die damwal 'n voet
of meer uitsteek bokant die gelykte van die top van die contourwal waarvan
dit deel uitmaak, sodat daar min gevaar is dat die vloedwaters daaroor sal
stroom en dit breek, en die bowydte behoort vier voet te wees of nog meer.

Fig. 8.—Voorkoming van terugvreting deur erosie.

As die min of meer regaf-walle van die sloot tussen die damme skuins
afgegrawe word, help dit om hulle weer te laat begroei, en die losgemaakte
grond kan gebruik word om die damme van te maak, sodat 'n dubbele doel
daarmee bereik word.

Dit moet opgemerk word dat damme wat in die vorm van contourwalle
weerskante oor die veld uitsteek en deel uitmaak van 'n stelsel van onder-
breekte contourwalle, baie veiliger is as die geisoleerde dammetjies wat
deur boere in die slote gemaak word. So 'n dammetjie verander dikwels
eenvoudig een sloot in twee, daar dit aan weerskante wegspoel en 'n nuwe
sloot by elke punt laat ontstaan. Suid-Afrika kan inderdaad na swaar reérls
byna 'n land van gebreekte damme genoem word. Op Grootfontein en
ook op ander plekke is geen gevalle van hierdie aard opgemerk of gerap-
porteer waar grondwalle as deel van die stelsel van onderbreekte contour-
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waffle gemaak is nie (met uitsondering van die reeds genoemde damme van
droe grond) en dit ten spyte van die buitengewone swaar reens van die vorige
seisoen.

Hoewel opgemerk is dat die herwinningswerke eintlik aan die bopunte
van 'n gegewe opvanggebied moet begin en na ondertoe gevoer moet word,

Herwinning 
is daar tog uitsonderinge op die reel, soos byvoorbeeld in

van Vleie. die geval van die onderpunt van vleie wat 'n waardevolle deel
van die land uitmaak. Duisende vleie word deur erosie verniel.

In die meeste gevalle het die skrywer gevind dat gronderosie deur agter-
waartse verspoeling van die onderpunt van die vlei af langs die vlei op terug-
vreet. As dit nie gekeer word nie, sal dit die vlei uiteindelik vernietig.
Van die algemeen verspoelde gebied aan die onderpunt van so'n vlei af word
dikwels reekse gate of kuile aangetref en as dit nie voorkom word nie,
sluit hierdie kuile uiteindelik aaneen, met die gevolg dat slote gevorm
word en dan is die vlei goed op weg om vernietig te word.

Figuur 8 toon in die algemeen aan hoe voorkom kan word dat grand-
erosie, van die onderpunt van 'n vlei af langs die vlei op terugvreet en hoe
die verspoelde gebied 'n kans kan kry om te herstel. 'n Swaar keerwal
van grond, gelyk of met 'n val van omtrent 1 in 1,000 in die rigting van die
uitlope, word bokant die verspoelde deel gemaak, en van uitlope voorsien
waar geskikte rotslae bestaan om die water na die laer gelykte van verspoeling
af te voer. Waar die water oor die verspoelingsval van sagte grond stroom
sal „ terugvreting " natuurlik ontstaan, daarom is dit die bedoeling om die
water te verhinder om oor die verspoelingsval te stroom behalwe op
geskikte plekke, soos oor rotslae waar terugvreting nie kan plaasvind nie.
Soms is daar 'n rotslaag, maar op 'n te lae hoogte. In so 'n geval kan dit
moontlik wees om teen geringe onkoste op die rots 'n lae stu-wal van kon-
kreet te bou met sy top op die regte hoogte. Waar daar nie 'n geskikte
rotslaag is nie, kan 'n skuins uitlaat van klip en cement gemaak word.

Dikwels is die toestande sodanig dat 'n gronddam met 'n uitloop op
rots aan een kant of aan weerskante van die damwal gebou kan word. 'n
Dam wat, soos in Figuur 8 aangetoon, oor die onderpunt van die algemeen
verspoelde deel gebou word, sal daardie deel, ten minste gedeeltelik,
met slik laat toespoel. Die verspoelde deel behoort afgekamp en met
borne, ens., beplant te word. Dit sou 'n stap in die regte rigting wees as
die onderpunte van alle vleie afgekamp en lewende hawe uitgesluit word,
of hierdie dele nou al verspoel is of nie. Waar hulle enigermate verspoel
is, is werktuigkundige behandeling natuurlik vereistend.

As 'n voorbeeld van die herwinning van 'n vlei kan 'n geval op die
dorpsgronde van Middelburg, K.P. beskrywe word. Figuur 9 toon die
werke op die oostelike deel van die vlei wat bokant die dorp le, en van die
onderpunt waarvan 'n groot gedeelte van die dorp se watervoorraad verkry
word. Aan die westelike kant is soortgelyke werke aangele en hulle is
lank genoeg in werking om te bewys dat hulle die herwinning bewerk-
stellig van die vlei wat vinnig besig was om waardeloos te word. Aan die
oostelike kant was daar egter die bykomstige probleem van bale ernstiger
gronderosie wat aan die onderpunt van die vlei voorgekom het en besig
was om vinnig langs die vlei op uit te brei. Die metodes toegepas sal
beskrywe word deur 'n beskrywing van slegs die oostelike kant.

Die vlei is verdeel in die twee dele wat reeds genoem is (oostelike en
westelike) deur die Klein Brakrivier waardeur twee gemesselde stu-damme,
een aan die bopunt en die ander aan die onderpunt van die vlei gebou is.
Die boonste stu-dam keer die water uit die rivier bokant 'n uitkeerwal
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wat omtrent 'n myl lank is. Hierdie wal het ses uitlaatp4e wat na wille-
keur oopgemaak kan word om die water in die vlei t laat stroom. Laeraf
en voor dit in die rivier terugstroom, vloei hierdie water deur die stelsel
van contourwalle L, M, N, O–V en help dit om met di2 silk wat dit mee-
voer, die erg verspoelde onderpunt van die vlei te herwin.

Soos so bale riviere wat deur vleie loop, stroom die Klein Brakrivier
tussen natuurlike dyke of hoe oewerwalle wat in vorige eeue deur afsakseis
van sand en silk gevorm is, behaiwe by die onderpunt van die vlei waar
afloopwater uit die vlei in die rivier vloei en uitgebreide grondverspoelings
veroorsaak soos in die Figuur aangedui.
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Fig. 9.—Gronderosiewerke op diejdorpsgrond inIMiddelburg.

Om hierdie gronderosie te belet en die veld te herstel, is die stelsel
van onderbreekte contourwalle L, M, N, 0 en Q, R, S, T, U aangeie en
afgekamp om vee uit te hou. Die uitkeerwalle P en V het 'n val van 1 in
1,000 weg van die rivier af, en die wal V loop na 'n skuins uitiaat E van kon-
kreet en klipbestrating met sement gevul. Langs hierdie skuins uitiaat
word oortollige water na die rivier teruggekeer, bokant die groot stu-dam
waar die rivier met silk toegespoel is en waar die water dus in die rivier
kan stroom, sonder om sydelings erosie te veroorsaak. Die punte van die
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onderbreekte contourwalle Q, R, S, T en U naasaan die rivier loop op-
draende om te verhinder dat die water in die rivier stroon en verdere
grondverspoeling veroorsaak. Hierdie gebied is afgekamp om vee uit te
ho u.

By G, H en K naby die bopunt van die vlei is daar drie grondwalle met
contourwalle aan die sye om die plaaslike erosie, wat daar voorgekom het,
te keer.

'n Interessante verskynsel van hierdie skema is dat die rivier twee ver-
skillende soorte slik afbring na gelang van die omgewing waar die reen val
en vanwaar die afloop na die rivier kom, nl. 'n vrugbare swart slik en 'n
onvrugbare rooi slik. By die besproeiing van sowel die oostelike as die
westelike dele van die vlei word voordeel getrek uit die vloedwaters wat
die swart slik afbring, terwyl die vloedwaters wat die rooi slik meevoer,
toegelaat word om in die rivier of te gaan.

50770714-4.9/4reet./nuc.,weilgoeci

cr/e wk// Van dye skoMmiloop <DM

wcitarmaigte vvemigna'mag te wroc,4

Cement-concrete Watt cameo

well /oho bank of stoat,

to glee a waherban/ - Jove

_Lb0L 1z wyd

franArtet loon

/17

4.÷ Bottom of 5/o0f of rock

/WO-bode/a ran sloot

Fig. 10.—(Trap No. 1)—Bou van konkreetmuur in 'n groot watersloot.

Sedert die konstruksie, het die onderbreekte contourwalle en uit-
keerwalle L, M, N—V vloedwater gekeer en hulle het uitstekend beantwoord ;
die water het tot 'n hoogte van omtrent 2 voet 6 duim teen die boonste
walle aangestoot en die herwinning het begin. Hierdie gebied word met
geskikte borne en planne beplant. Figuur 10 dien as 'n voorbeeld van swaar
contourwalle met inbegrip van die stelsel van onderbreekte contourwalle ;
walle is van 3 voet tot 3 voet 6 duim hoog. Dit sal egter opgemerk word
dat dit 'n gunstige geval is, vir sover dit die moontlikheid betref dat die
werke met slik toegespoel en belemmer kan word, daar die ongewenste
slik met die rivier kan afstroom.

Die werke het reeds die dorp se watervoorraad versterk en beveilig
wat, soos reeds meegedeel, van die onderpunt van die vlei verkry word.
Lof vir hierdie werke kom toe aan die Burgermeester, mnr. J. S. Minnaar,
en die betrokke personeel wat dit onder die Regeringskema vir Bestryding
van Grondverspoeling uitgevoer het, volgens planne deur die skrywer
opgestei.

Soms kan die stelsel van onderbreekte contourwalle in 'n vlei toegepas
word of op 'n ander plek, waar daar 'n groot sloot is en dit nie raadsaam of
prakties is om at die water uit die sloot en langs die contourwalle te keer
nie. Die stu-dam waarvan besonderhede in Figuur 10, trappe 1, 2 en 3
gegee word, is ontwerp vir 'n geval van hierdie aard, op 'n plek waar die
hoofsloot deur die vlei 42 voet wyd is en waar 'n taamlik vaste rotslaag op
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Fig. 10—(Trap No. 3)—Vleuelmure.
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diepte van 10 voet onderkant die oppervlakte van die veld die bedding van
die sloot vorm. Waar so 'n rotsbedding aanwesig is, is dit moontlik om
'n stu-dam teen 'n redelike koste te bou, maar waar die fondamente onvas
is, kos dit te veel om 'n stu-dam te bou wat teen alle vloedwaters in die
geval van groot slote bestand sal wees.

Waar 'n stu-dam op 'n fondament van rots gebou word, is dit maklik
om lekkasie onder die wal te voorkom, maar spesiale voorsorgmaatreels

Fig. 10.—(Trap No. 2)—Klip-en-draad-werk.

moet getref word om lekkasie langs die punte van die stu-dam, d.w.s. tussen
die punte en die walle van die sloot, te voorkom. Trap No. 1 toon aan
hoe dit gedoen kan word deur 'n konkreetmuur vas op en diep genoeg in
die rots in te bou in gevalle waar die rots bo-op los is, sodat die muur goed
kan sluit en waterdig kan wees. Hierdie muur hoef slegs 9 duim tct 'n voet
bokant die rotsbedding van die sloot uit te steek. Dit moet ver genoeg in
die walle van die sloot ingebou word om 'n waterdigte sluiting te verseker ;
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die afstand sal natuurlik van die toestand van die walle afhang. Hierdie
deel behoort ook op die rots gebou te word, net soos die deel in die sloot,
en behoort tot 3 voet bokant die oppervlakte van die veld gemaak te word.
Om 'n waterdigte sluiting tussen hierdie stuk en die wal te verkry, kan
orals goeie klei deeglik langsaan ingestamp word. Van 30 tot 35 voet
aan die stroomafkant van die konkreetmuur word 'n konkreettoon gemaak,
wat in die rotsbedding van die sloot ingelaat word, soos in die tekening aan-
getoon. Die klip-in-draad-werk word dan opgebou, soos in die tekening
aangetoon as Trap No. 2, en eindelik word die vleuelmure gebou en die
contourwal gemaak, soos in Trap No. 3 aangetoon. Deur die wal van die
sloot en die punt van die contourwal aan weerskante met klippe te bestraat
en die bestrating met sementklei te vul, asook die voorkant en top of kruin
van die studam en die bokantse punt van die vleuelmure terwyl veral gesorg
word om 'n waterdigte verbinding te verkry by die aansluiting met die
konkreetmuur, soos in Trap No. 1 aangetoon, behoort dit moontlik te wees
om te verseker dat geen lekkasie en gevolglik erosie by die punte van die
stu-dam sal plaasvind nie.

Nadat die klipwerk tyd gekry het om vas te sak, moet at die ander
blootgestelde oppervlaktes van die klip-in-draad-werk met sementklei
gevul word, sodat die drade heeltemal vassit en 'n permanente struktuur
gevorm word.

Die werktuigkundige werk wat beskrywe is, moet gekonsolideer word
deur borne en herwinningsplante aan te plant in dele waar hulle waarskynlik
'n sukses sal wees, maar dit moet opgemerk word dat die natuurlike plante-
groei van die besondere streek die beste hulpmiddel is. Streke wat her-
win moet word, moet, indien moontlik, afgekamp word om lewende hawe
daaruit te hou. Ondervinding is die beste leermeester, en sukses in her-
winningswerk is 'n bewys van die geskiktheid van die metodes. Daar is
voldoende bewys hiervan, en as twee voorbeelde kan die dorpsgronde van
Queenstown en Grahamstad genoem word.

By Queenstown is, onder ander, omtrent 100 morge klipharde grond,
wat 'n ou skietbaan was, behandel ooreenkomstig metodes 1 en 2 in hierdie
artikel genoem. Hierdie streek het vir die grootste deel geen plantegroei
gehad nie, en die oppervlakte was so hard dat reen feitlik gladnie kon indring
nie. As dit dus so gelaat was, sou dit nooit herstel het nie en aangehou het
om te verspoel. Na een seisoen se reen het dit nou grotendeels weer
plantegroei en is dit vinnig op pad om een van die beste dele van die dorps-
gronde te word. Hier is groot sukses behaal met kikujugras, en grondwalle
van 10 voet hoog is heeltemaai met die gras bedek, sodat geen grond meer
sigbaar is nie.

In verband met 'n sleg verspoelde kaal streek op 'n skuins helling op
die dorpsgronde by Grahamstad wat volgens Metode 1 behandel is en wat
binne 'n jaar weer die natuurlike plantegroei vertoon, veral grasse, skrywe
een van die stadsraadslede as volg : „ Die verspoelingstreek van ons dorps-
gronde naby die stasie (West Hill) is met groot sukses behandel en is vir ons
alma) 'n voorbeeld. Die gras groei pragtig binne die omheining en wuif
trots in die wind, terwyl die beeste die verbode paradys staan en beny."

Hierdie streek sou nooit sonder werktuigkundige behandeling her-
win kon word nie.

Aangesien dit as onvanpas beskou word om in hierdie artikel bale oor
hierdie aspek van die onderwerp te se, kan die volgende borne en piante net
genoem word as geskik vir herwinningsdoeleindes na gelang van die distrik
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reenval, temperatuur en ander toestande : Populus canescens (gryspopulier),
Salix babylonica (Treurwilg), Robinia pseudacia (doringakasia), Ailanthus
glandulosa (hemelboom), Gleditsia triacanthos, Ulmus campestris (olm.).
Daarby verdien die volgende vermelding : die mandjiewilgers en plante
soos die kruipsoutbos, napiervoergras, kikuyugras en (Amerikaanse) garing-
borne.

Dikwels kan kaal kolle in die veld gesien word en as niks gedoen word
om hulle te herwin nie, is hulle geneig om groter te word weens winderosie

as gevolg waarvan die bas van die bossies aan die lykant van
Kaal Kol le	 die kol, na gelang van die rigting van die heersende sterk
en Grand-

winde, afgeskeur word deur die sandklippertjies wat die winderosie.
opd ryf.

Waar mimosa- of doringtakkies in groot hoeveelhede beskikbaar is,
kan hulle vir bedekking gebruik word. Die takkies word oor die kaal
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Fig. 11.—Afkeer van spoelwater oor paaie.

grond gele en daar gelaat totdat hulle verrot ; teen daardie tyd is die grond
oorgroei. Hulle het in baie opsigte 'n nuttige uitwerking :-

(1) In droe weer yang hulle stof op en in nat weer slik, en op hierdie
manier bou hulle bo-op klipharde grond 'n laag sagte grond op, hoe dun dit
ookal mag weer, en die sade van gras en veldplante kan daarin ontkiem.

(2) Hulle verskaf skaduwee waarin die kiemplantjies van bogenoemde
sade kan floreer.

(3) Hulle behou vogtigheid deurdat hulle 'n bedekking vorm. Die
skaduwee, vogtigheid en gevolglike koel toestande help almal die jong
plantegroei.

(4) Hulk beskerm die veldplante aan die lykant van kaal kolle teen
beskadiging deur die sandklippertjies en verhoed dus dat die kaal kolle
groter word.
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DIE GROND EN SY VRAAGSTUKKE

(5) Die dorings hou vee weg en is net so goed as 'n omheining om te
belet dat die jong plantegroei afgevreet of uitgetrap word.

Die mees uitgebreide toepassing van hierdie metode van herwinning
wat onder die aandag van die skrywer gekom het is op die plaas Ratelshoek
van mnr. W. B. Phillips, in die distrik Tarkastad. Deur die plaas loop 'n
rivier waarvan die walle dig met mimosa- of doringbosse bedek is, sodat daar
'n onbeperkte voorraad takke beskikbaar is.

Baie van die grond deur mnr. Phillips behandel, is steil en ongelyk.
Die bedekking met doringtakke beskerm dit op doeltreffende wyse teen
vee en is 'n bale goedkoper en makliker metode as die oprigting van heinings.

A/a nf van	 e rI	 / a/bes of- .4742	 74a,	 ,I.4	 4+	 4	 4	 \ 	 4

Fig. 12.—Gronderosie langs spoorlyne.

Die verbetering van die veld op Ratelshoek volgens hierdie metode was baie
opvallend, en die metode sal toegepas kan word op baie plase waar doring
takke beskikbaar is. As die grond gekerf kan word voor die takke daar-
oor gesprei word, sal dit des te beter wees, maar selfs daarsonder is die
resultate baie bevredigend.

Kaal kolle kan ook op doeltreffende wyse behandel word deur onder-
breekte contourwalle of deur ploegvore op 'n contourlyn oor die kaal kol
te trek op afstande van 2 of 3 jaarts. In sommige gevalle is dit nie raadsaam
om die ondergrond na die opperviakte te bring nie, en in hierdie geval kan
die kaal kol met 'n swaar, tandkultivator gekerf word. Hierdie laaste metode
het sy voordele in gevalle waar fyn slik in kolloidale vorm in die water die
neiging het om die porid van die grond te vul en plantegroei aldus te laat
verstik.

Die herwinningsmetodes hierbo beskrywe, is vir groot gebiede van die
land geskik, maar dit moet opgemerk word dat die omgewing ook 'n rol
speel. In vogtige streke kan oormatige versadiging van die veld byvoorbeeld
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onraadsaam weer. In karo-, karoagtige en ander half-dorre streke het die
stelsel van onderbreekte contourwalle met dammetjies egter 'n uitgebreide
gebied vir toepassing.

Fig. 13. Water word heen-en-weer oor 'n sloot gelei.

Ontsaglike skade is deur paaie en spoorwee gedoen. Waar veld-afloop-
water oor paaie gaan of deur Hole en spoorwegduikwee, het ernstige

Paaie en
grondverspoeling ontstaan. Sulke water behoort nie toe-

Spoorweè.	 gelaat te word om slote te vorm nie, maar behoort oor die
veld aan die onderkant van die pad of spoorweg deur middel

van 'n stelsel van distribusiewalletjies of onderbreekte contourwalle versprei
te word. Waar daar reeds slote bestaan, kan gronddamme deur hulle op die
hoogtelyne van die onderbreekte walle gemaak word. Figuur 11 illustreer
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die metode, terwyl Figuur 12, metode No. 3, van Figuur 4 aantoon, soos
toegepas om die kruisdreineringswater van 'n spoorweg en 'n pad te behandel.

Nog 'n metode wat sowel in ander gevalle as by paaie en spoor-
wee toegepas kan word, word toegelig deur Figuur 13. In hierdie geval
word die water heen-en-weer oor die sloot gelei. Die bopunt van elke
walletjie draai teen die helling op, terwyl die water van die onderpunt
teruggehou word deur 'n stootwal in sy val na die bopunt van die volgende
wal. Hierdie metode kan met voordeel aangewend word in taamlike nou
klofies waar daar nie geskikte plekke op die een oewer of op beide oewers
van die sloot vir 'n stelsel van distribusiewalletjies bestaan nie. Die
walletjies heen-en-weer moet van punt tot punt waterpas aangele word ;
dit geld in die meeste gevalle, hoewel 'n val van 1 in 500 toelaatbaar ook is.

Fig. 14.—Onderbreekte contourwalle oor ou paaie.

Ou paaie moenie aan hul lot oorgelaat word nie, maar daar behoort
onderbreekte contourwalle dwarsoor hulle gemaak te word om die ontstaan
van slote te voorkom, soos in Figuur 14 aangetoon. In baie dele van die
land, veral in bulterige streke, bestaan daar betreklike groot verspoelde
gebiede wat veroorsaak is deur 'n groot aantal ewewydige ou paaie wat so
behandel behoort te word.

Behalwe die skade wat gedoen word deur die afloop van kruisdreinering
uit spoorwegduikwee en padoorgange, word slote tot 'n groot mate gevorm
langs paaie deur opvangwalle (vangwater-voortjies) („ mitre drains ") teen
die steilte van die pad. Hierdie slote verspoel soms tot diep slote. Nog 'n
oorsaak van grondverspoeling is syvore met 'n te skerp val wat baie you
slote vorm. Hulle is helaas maar alte dikwels die begin van slote van onbe-
perkte lengte deur die boer se veld.
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In verskillende dele van die land het die skrywer gedurende die afgelope
maande gevalle gesien waar nuwe paaie gemaak word of paaie verle word
en waar vangwater-voortjies teen steil hellings of op so'n manier uitgegrawe
word dat elke bossie en klip wat die vernietigende afloop van die water sou
kon stuit, sorgvuldig verwyder word en 'n afvoersloot met gladde bedding
en sye verkry word. Alles is inderdaad in die werk gestel om die yang-
voortjie binne 'n verbasende kort tyd tot 'n diep sloot te laat verspoel.

Figuur 15 toon so'n vangwater-voortjie aan, soos dit tans gemaak word,
en wat die kruisdreineringswater na 'n pypdeurgang voer. Figuur 16
illustreer hoe, na die skrywer se mening, die kruisdreinering behandel
moet word langs hellings wat steiler is as, se, 1 in 500 (na gelang van die
verspoelbaarheid van die grond). Hier sal opgemerk word dat die grondwal
aan die opdraende kint van die voor gemaak word, terwyl in Figuur 15 (die

‘\.a./ aang rend .5/ale a/ froura\

\A
Croitetem! Earfit Bank,

•=
le	 16	 16	 le	 13 

/ac/ .ecat-zi	 Vol Van Pave 	;!1:"9:6,eaarja9
...5-/a,ar al' Rada'

it
/3:;, /1153/R9

\\,\ 5 4f a of und	 ea, y

ti

nf tuarler cern in	 ra	 a ler - por/5",'e 

.eo a d.	 Pad
ra / van Pad

543e aF .Porzed ,'315c
01161,5s; 

PY.41.

crrssAmks,a ra sfo674.rl'erj
Zan root/y/6, 	a ix 5/7aatin9 /?.

Fig. 15.—'n Vangwater-voortjie.

Fig. 16.—Kruisdreinering langs steil hellings.

verkeerde metode) dit aan die afdraende kant is. Verder word die voor
gekruis of soos 'n leer verdeel deur 'n reeks dwarswalletjies „ b " wat enige
moontlike stroming van die water langs die voor terughou en die herbe-
groeiing van die voor bevorder. Geen grond word vir die maak van die
wal van die opdraende kant van die wal geneem nie en daar word gesorg
om nie die plantegroei daar te beskadig nie. Die afloopwater sal dan,
soos deur die pyltjies in Figuur 16 aangedui, deur bossies en gras loop
wat help om die snelheid te vertraag en grondverspoeling te verhoed.
Verder sal die besproeiing wat plaasvind, die groei van gras en bossies
bevorder wat grondverspoeling dan nog verder op doeltreffende wyse sal
verhoed. As grondverspoeling dan nog voorkom, sal 'n paar stootwalle
van die grondwal of min of meer teen die opdraende uit nog verder die
snelheid en die verspoelingskrag van die water verminder. Die ideaal sou
wees om die water vinnig genoeg vir dreineringsdoeleindes te laat vloei,
maar nie vinnig genoeg om verspoeling te veroorsaak nie.

Wat syslote („ mitre drains ") betref, moes die skrywer onlangs her-
winningswerke ontwerp vir verskillende plekke waar grondverspoeling ver-
oorsaak was deur syslote wat met 'n te groot val uitgegrawe was. Hy het die
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val gemeet en in een geval gevind dat die betrokke sysloot, in plaas van 'n
veilige val van 1 in 500 te he of nog minder, 'n val van nie minder as 30 in 500
gehad het nie. Dit was 'n nuwe dreineringsvoor, maar het reeds na 'n paar
reenbuie begin verspoel. Dit blyk dat geen syslote aangele behoort te word
sonder die hulp van 'n waterpas nie, aangesien die menslike oog heeltemal
onbetroubaar is, vir sover dit die beoordeling van betreklike hoogtes of
gelyktes betref. Dit sou op die duur goedkoper wees as om die aaklige slote
aan te pak wat dikwels die gevolg is van dreineringsvore wat met 'n te
groot val aangele is.

Die metodes wat hierbo beskrywe is, het suksesvol geblyk op Groot-
fontein, Glen en elders. SeIfs as die voorskrifte sorgvuldig nagekom word,

Algemeen. 
kan enkele breuke in die contourwalle en moontlik 'n paar
gebreekte damme verwag word. As dit egter moontlik is

om walle te maak, en veral gronddamme in die dote, wanneer die grond in
'n goeie toestand van vogtigheid is, behoort daar baie min walle te breek.

Dit ly geen twyfel nie dat daar langs hierdie lyne baie tot herwinning
van die land gedoen kan word, as daar van die hoer gelyktes van elke opvang-
gebied na ondertoe gewerk word. Dink aan die verbasende wins as die
opvanggebied van 'n groot bewaardam vir besproeiing byvoorbeeld teen
grondverspoeling behandel word. Die nuttige lewensduur van so'n dam
sou vir 'n byna onbeperkte tyd kan verleng word deur vertraging van die
toespoelingsproses, afgesien van die direkte voordeel van die verbetering
van die opvanggebied as weiveld en andersins.

Alle moontlike pogings behoort aangewend te word deur doelbewuste
leiding van die kant van die leiers, en op elke moontlike manier om her-
winningswerk aan te moedig en die stryd teen grondverspoeling in hierdie
land 'n kuns te maak. In die eerste plek word spesiaal-opgeleide ingenieurs
vereis met hul suiwer ingenieursopleiding, aangevul deur kennis van aard-
kunde, gronde, meteorologie, herwinningsplante en aanverwante onderwerpe.
Dan moet die ontwikkeling van 'n voorman- en 'n arbeidsklas (wat
„ geskoolde arbeiders " genoem sal kan word) aangemoedig word, sodat
ons uiteindelik 'n erkende groep mense sal he wat die werk van die ingenieurs
en wetenskaplikes kan aanvul.

In hierdie verband disk mens aan groepe van die boerebevolking in
ander lande, soon die dekkers, ploeers, landboukundige gronddreineerders,
omheiners, ens., waar die beroep in elke geval 'n tradisie geword het en
die uitoefening daarvan 'n boerekuns. In hierdie eeu van massaproduksie
en gevolglike werkloosheid is daar inderdaad ruimte vir hierdie ontwik-
keling. Bostaande verklaring veronderstel permanentheid ; laat niemand
onder die indruk verkeer dat die bestryding van gronderosie en herwin-
ningswerk in Suid-Afrika anders as permanent sal wees. Daar is geen einde
daaraan in vooruitsig nie.

'n Ander rigting waarin baie gedoen kan word is om persone te onder-
rig in die gebruik van waterpasinstrumente op skole en kolleges. Die
sukses van die werk is afhanklik van noukeurige peiling met behulp van die
instrumente. Die skrywer het in verskillende dele van die Unie skool-
kinders uitstekende werk in skooltuine sien doen en in sommige gevalle is
die skooltuin deur erosie van die aangrensende streke met vernietiging
bedreig.

Waarom word daar nie aan kinders eenvoudige metodes geleer om
grondverspoeling te bestry nie, selfs as een of ander onderwerp opgeoffer
moet word om vir die nuwe vak plek te maak ? Aangesien die sukses van
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hierdie metodes van noukeurige peiling afhanklik is, behoort g'n kind die
skool te verlaat sonder onderrig in die werk nie. Die kind kan geleer word
om hoogtelyne op die veld af te merk sonder om enige rekenkundige werk
in verband daarmee te moet doen en (deur gebruik van 'n skyf) sonder
om te leer hoe om 'n ingewikkelde waterpasmeetstok te lees. Hy sal die
werk graag doen, omdat dit prakties is en buite uitgevoer word. Sy belang-
stelling sal verder aangewakker kan word deur contourwalle te sien opgooi
langs die lyne wat hy help afmerk het, en hy sal die resultate kan sien, indien
nie van sy eie werk nie, dan ten minste van leerlinge van vorige jare.

Die metodes hier beskrywe is nie die enigste maniere om veld te her-
win nie, en baie meer sou oor die onderwerp geskrywe kan word, as die
ruimte dit toelaat.

As hierdie artikel die oorsaak is dat party van ons boere verder sal
kyk en hulle daarvan sal oortuig dat hul place baie verbeter kan word deur
die metodes wat hier beskrywe is, dan sal dit 'n goeie doel gedien het.
Die redding van ons land hang daarvan af.

(Dr. W. S. H. Cleghorne, lngenieur, Grootfonteinse Landbouskool, Middelburg, K.P.)

Om Waterpaswalle en -yore af te Peil.
Hoewel daar al bale geskryf is in verband met die gebruik van water

paswalle en -yore in die bestryding van gronderosie en die herwinning van
verspoelde grond, staan boere wat graag sulke walle en yore wil maak
dikwels voor die moeilikheid dat hulle nie weet hoe om die lyne te bepaal
waarlangs die walle of yore moet loop nie, en dus word in hierdie artikel
in eenvoudige taal beskryf hoe dit gedoen moet word.

'n Waterpaslyn, hoogtelyn of contourlyn of eenvoudig „ contour ",
is 'n lyn op die grondoppervlakte wat op alle punte dieselfde hoogte het

Die buitelyn van staande water, soos water teen 'n grondwal,
is 'n contour. As die top van 'n bult suiwer waterpas konContour-1

at is 'n 
),n?

afgesny word, sou die buitelyn van die bovlak 'n contour
wees, of, 'n suiwer waterpas-voor rondom 'n bult sou 'n contourlyn wees.
As 'n mens 'n lyn sou trek op die grondoppervlakte, op die buitelyn van
staande water soos in 'n dam, en laat dan 'n voet water uit die dam loop,

ins/

sal die nuwe buitelyn weer 'n contour wees. At die punte op hierdie nuwe
lyn sal ewe hoog wees en enige punt op die nuwe contour sal 'n voet benede
enige punt op die eerste contour wees, afgesien van hoe ver die punte van-
mekaar is in 'n horisontale rigting. Naby die vlak-end van die dam sal die
horisontale afstand tussen die contours groot wees, maar waar die grond
steil is sal dit minder wees. Die vertikale verskil tussen twee contourlyne
word genoem die „ contourverskil ".

Contours is veral waardevol in twee opsigte : Ten eerste wys hulle
in watter rigting die grond waterpas is, en ten tweede in watter rigting
die val van die grond die grootste is. Die grootste val is in 'n rigting reg-
hoekig met die contourlyn. As die contour-verskil bekend is, en die afstand
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tussen die contours gemeet word, kry mens 'n idee nie alleen van hoeveel
die grond val nie, maar ook van die betreklike steilte of andersins van die
grond.

Met waterpasmeting word bedoel opnames met 'n waterpas-instrument,
of kortliks, 'n „ waterpas ". 'n Waterpas coos gebruik deur ingenieurs,

landmeters, boumeesters, ens., bestaan hoofsaaklik uit 'n
Om metings teleskoop met 'n waterpas-buis gemonteer op 'n drievoet.
te neem.

Die instrument is so gemaak dat die teleskoop in 'n suiwer
waterpasposisie kan geplaas word deur die stelskroewe wat vir hierdie
doel aangebring is. Die riglyn deur die teleskoop word bepaal deur die
objektieflens van die teleskoop en die kruisdrade naby die oog-end, of 'n
fyn punt wat daar bevestig is. Wanneer die instrument reg gestel is, loop
die riglyn suiwer waterpas. Ook kan die teleskoop in enige rigting gedraai
word sonder dat die riglyn van die horisontaal afwyk ; natuurlik word
aangeneem dat die instrument in goeie orde is.

Behalwe die waterpas is nodig 'n meetstok of staf. Die staf word geplaas
op die punt waar opnames moet geneem word. Hulle is afgemeet in voete,
tiendes en honderdstes van voete, of voete en duime, of net in kwart-duime.
Ingenieurs gebruik net die eersgenoemde. Berekenings met voete en duime
vat te lank, en heelwaarskynlik is die gerieflikste staf vir 'n boer wat moeilik-
heid ondervind met 'n staf van voete, tiendes en honderstes, die een wat
afgemeet is in kwart-duime. Om contourlyne uit te meet is egter geeneen
van die stokke nodig nie, en at wat wel nodig is, is 'n plank 8 of 10 voet
lank, 3 of 4 duim wyd, en een of ander snort skyf. Selfs 'n stuk vloerplank
met 'n stuk wit papier of karton daarop bevestig, kan gebruik word.

f;.y. 2

Die waterpasmetingsproses is baie eenvoudig. In Fig. 1 word verlang
om die verskil in hoogte te bepaal van drie punte op die grondoppervlakte,
of anders hul betreklike hoogtes. Die instrument word op enige pick naby
die drie punte opgesit, en vanwaar at drie gesien kan word. Na by reg-
gestel is, word die stok suiwer regop op elke punt gesit. Die riglyn deur
die teleskoop, wat gerig is na die staf op punt A word veronderstel die staf
te raak op 4.5 voet. Dit is die „ opname " op punt A, en dit meen niks
anders nie as dat punt A 4.5 voet benede die riglyn is. Op dieselfde wyse
is die „ opname " op punt B 4.0 voet, wat wys dat punt B op die grond-
oppervlakte 4 voet benede die riglyn is, en punt C 3 voet benede die riglyn.
Dit volg dus dat A laer is as B, en B is Iaer as C. A is ook laer as C. Hoeveel
A laer is as B word aangewys deur die verskil in opnames op A en B, in hierdie
geval 0.5 voet.

Op dieselfde wyse is B een voet Iaer as C. Dit is duidelik dat hoe kleiner
die „ opname " op 'n punt, hoe hoer die punt, en hoe groter die opname,
hoe Iaer die punt. Vervolgens is dit nie nodig om eers die verskil in hoogte
tussen A en B te vind deur eers die instrument tussen A en B op te sit en
dan die instrument te verskuif na 'n plek tussen B en C nie, en dan eers
die verskil tussen B en C te bepaal. 'n Groot aantal punte kan van een posisie
van die instrument waargeneem word, deur maar net die opnames te vat
op al die punte, en hulle dan te vergelyk.

Aangesien die „ opnames " op 'n staf die hoogtes gee van die punte
benede die riglyn, volg dit dat in Fig. 2 die punte M, N, 0 en P, wat almal

679



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

dieselfde opnames wys, alma) op dieselfde hoogte is. Daarom sou 'n lyn
wat deur die punte getrek kan word, 'n contour wees.

Veronderstel dat 'n boer 'n contour-lyn wil uitmeet wat op enige
besondere punt begin. Al wat by te doen het, is om 'n pen in te slaan op

die uitgangspunt of 'n stok of lat met 'n stuk lap daaraan
Uitmeting vasgebind. Soortgelyke penne of latte word op al die ander
van

ebrinContourlyne. punte aangg om die contour af te steek. Die instru-
ment word dan opgesit op enige plek op 'n afstand van die

uitgangspunt, en in die rigting wat die opnemer dink dat die contour sal
loop. Goeie „ dumpy "-instrumente kan 500 of 600 voet van die uitgangs-
punt opgesit word, maar goedkoper instrumentjies vir plaasgebruik kan
nie so ver „ skiet " nie, en 250 voet is orntrent die verste wat wens horn
kan opsit van die uitgangspunt af. Na die instrument reggestel is, sit die
assistent die staf op die uitgangspunt, soos op M in Fig. 2. As by 'n vloer-
plank-staf gebruik, skuif by die skyf op of af langs die staf totdat die opnemer
horn die teken gee om die skyf vas te pen. Dit sal wees as die boonste rand
van die skyf net mooi op die riglyn val. Die assistent loop dan vorentoe in
die rigting wat die contour moontlik sal vat, en meet 33 tree, of omtrent 100
voet, af. Behalwe dit staf dra by 'n sakkie met houtpenne en 'n handbyltjie
om huile mee in te slaan, of 'n bondel kort stokke of latte om die punte
op die contour aan te wys. Na by 33 tree geloop het, bly by staan, en sit
sy staf regop op die grond, met die skyf na die opnemer, wat nou die tele-
skoop na die staf rig en oplet wat die posisie van die skyf is. As die boonste
rand van die skyf (wat gladnie op die staf verskuif mag word soiank die
opnemer van een staanplek van die instrument werk) benede die riglyn
val, wys dit dat die assistent op lae terrein staan, en die opnemer moet hom
'n teken gee om hoer op te gaan. As die boonste rand van die skyf bo die
riglyn val, dan is die assistent te hoog, en by moet afkom, ondertoe. Deur
op hierdie manier 'n paar maal te „ probeer " sal by uiteindeiik 'n punt
op die contour kry. 'n Opname op die staf op so 'n punt sal die riglyn
net mooi op die boonste rand van die skyf laat val. Die opnemer gee die
assistent dan die „ klaar "-teken, waarna 'n pen op die punt ingeslaan of 'n
stok of lat ingesteek word, en die assistent gaan maar weer 'n 33 tree voren-
toe om weer, soos tevore, 'n punt op die contour te vind. Hierdie proses
word herhaal totdat die assistent so ver van die instrument is dat die op-
nemer die boonste rand van die skyf nie meer duidelik kan sien nie. Dan
bly die assistent solank staan by die punt wat by die laaste gevind en ge-
merk het, terwyl die opnemer die instrument optel, vorentoe stap tot op 'n
plek verby die laaste punt wat waargeneem is, en daar sit by weer die instru-
ment op en herhaal die proses deur terug te rig op die laaste punt wat by
waargeneem het. Hierdie laaste punt is die „ draaipunt ". Na die instrument
opgesit en gestel is, sit die assistent die staf weer op die draaipunt, maar
nou moet by die skyf op- of afskuif langs die staf, al na die opnemer dit verlang,
totdat laasgenoemde die teken gee dat die boonste rand van die skyf weer
op die riglyn val. Dan word die skyf weer vasgemaak. Met die skyf in
hierdie nuwe posisie word dan weer nuwe punte op die contour bepaal,
net soos van tevore. Die hele proses kom dus hierop neer : dat van 'n
sekere staanplek van die instrument 'n reeks contourpunte bepaal word,
en deur die laaste punt, wat aldus bepaal is, as 'n nuwe uitgangspunt te ge-
bruik, word die hele proses herhaal, vir so ver as wat die contourlyn gevind
moet word.

As op taamlike steil grond die riglyn die boonste rand van die skyf nie
presies raak nie, maar by 'n half-duim te hoog of te laag is, maak dit nie
groot saak nie. Vir praktiese doeleindes is dit geskik, maar op bale gelyk
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grond moet mens bate presies werk. In elke geval moet die opnames op
die eerste en die laaste punte waargeneem van 'n sekere staanplek van die
instrument, suiwer reg weer.

Instede van 'n suiwer waterpascontourlyn uit te meet, word miskien
verlang om 'n lyn te peil wat 'n sekere vat sal he, of 'n geleidelike helling

in die rigting van die contour, sodat stormwater langsaam
Uitmeet van kan afloop met die wal of sloot wat moet gemaak word.
'n lyn met In so'n geval sal enige punt effens laer moet wees as die vorige,
'n sekere val. en die vat per 100 voet of per 1,000 voet moet deur die boer

self bepaal word. Baie yore is at op plase uitgemeet met
'n vat van 1 voet op 1,000 voet, 'n vat wat water in die sloot vinnig genoeg laat
loop om te voorkom dat die sloot sal toespoel. Die doel van 'n contourwal
of -voor is egter om te beiet dat die snelheid van water so groot word dat fyn
grond en klei saam spoel, dit moet liewers afsak. Dus kan 'n vat van 1 in 1,000
selfs op die oop veld, en nie eens in 'n klaargemaakte sloot nie, at te groot
wees. So'n vat is gelyk aan een-tiende van 'n voet in 100 voet, omtrent 'n
weinig meer as 'n duim. Dit sal beter wees om die vat liewer net 'n half-duim
per 100 voet te maak. Die manier om so'n lyn uit te meet word voorgestel in
Fig. 3, waar 'n vat van een-tiende van 'n voet per 100 voet aangeneem word.
As 'n behoorlik-gegradueerde staf gebruik word, en die „ opname " op
die uitgangspunt R is 3.3, dan sal die opname op punt S, wat 100 voet verder
is, 3.4 moet wees. OP T S?,! dit 3.5 moo- wees, op U 3.6, en so aan. Al

F1a, Nem n
• 00

' 3.

die punte word alweer van die selfde staanplek van die instrument waar-
geneem. Waar geen gegradueerde staf gebruik word nie, maar wet 'n
staf met 'n skyf, word die skyf by die uitgangspunt aan die staf geheg, soon
reeds beskryf. As die vat nou 'n halfduim per 100 voet moet wees, dan skuif
die assistent die skyf 'n halfduim op langs die staf, voor hy na die volgende
punt toe stap. Die opnemer soek dan 'n punt op die grondoppervtakte
waar die rigiyn die skyf sal raak in die nuwe posisie. Na die opnemer die
„ klaar "-teken gegee het, en 'n pen of at geptant is op die punt, moet
die assistent weer die skyf 'n half-duim boontoe skuif, en met die skyf in
die nuwe posisie weer 'n volgende punt gaan soek. Elke slag loop hy 33
tree. Dit is nie presies 100 voet nie, maar vir praktiese doeleindes is dit
goed genoeg. Derhalwe bespaar dit tyd en word die noodsaaklikheid vermy
om 'n 100-voet meetband saam te sleep. Wanneer die assistent 'n „ draai-
punt " bereik, en die opnemer sy instrument moet verskuif, bly hy weer
staan op die draaipunt, en wag vir die opnemer om die instrument op 'n
nuwe staanplek op te sit.

Fy. 4,

Die skyf moet dan weer gestel word vir die nuwe staanplek van die
instrument, en vir elke 100 voet wat die assistent vorentoe stap, moet hy
die skyf 'n half-duim opskuif. Verwarring kan vermy word as mens maar net
onthou dat elke „ draaipunt " eintlik 'n nuwe uitgangspunt is. Fig. 4 wys
dat dit nie noodsaaklik is om die instrument presies op die lyn te sit nie.

.L• •
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Mens weet in elk geval nie presies waar die lyn sal loop nie, en dus word
daar geen poging gemaak om die instrument presies in die lyn te kry nie.

Fig 5 wys Brie lyne wat uitgemeet is en gemerk met penne A, B, C, D,
ens., Al, B1, Cl, D1, ens., en A2, B2, C2, D2, ens. In die geval van die
boonste lyn word punte A tot G van die eerste staanplek van die instrument
bepaal. G is die draaipunt, en word waargeneem vanaf die tweede staanplek
na die instrument verskuif is van die eerste staanplek af. Punte H tot N
word dan gevind van die tweede staanplek, en N is die draaipunt. Uit-
eindelik word N waargeneem van die derde staanplek en punte 0 tot S
bepaal van die derde staanplek. Die punte in die volgende contourlyn
word op dieselfde manier gevind, maar hierdie contour sal laer wees as
die eerste. Laat ons veronderstel dat die contourverskil 1 voet is. Om die
posisie van die uitgangspunt Al te bepaal, word die instrument op enige
gerieflike staanplek opgesit, en die staf op enige punt op die eerste contour,
soos A of B. Laat die skyf langs die staf dan op- of af-geskuif word totdat
die riglyn net mooi die boonste rand raak. Na die opnemer die „ klaar "-
teken gegee het, skuif die assistent die skyf 1 voet boontoe. Die assistent
loop nou die skuinste af met die skyf in die nuwe posisie, en vind 'n punt
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waar die riglyn van die instrument die boonste rand van die skyf raak. Dit
is punt Al, die uitgangspunt van die nuwe contour, wat dan uitgemeet word
soos reeds beskryf. Die uitgangspunt A2 vir die volgende contour kan op
dieselfde manier bepaal word.

Contourlyne is in werklikheid bale selde ewe ver vanmekaar, en dus
is hulle in Fig. 5 naby die punte A, Al, A2, ens., nader aanmekaar as by
punte M, Ml, M2, ens., en dit wys dat die helling in die grond groter is in
die eersgenoemde terrein as in die tweede.

Van die voorgaande is dit duidelik dat dit heeltemaal moontlik is om
'n contour uit te meet, en selfs 'n lyn met 'n val, sonder om 'n behoorlik-
gegradueerde staf te gebruik. Wat betref 'n skyf, kan 'n stuk bordpapier
gebruik word, en dan word die boonste rand daarvan waargeneem. 'n
Variasie hiervan is 'n stuk bordpapier omtrent 9 duim vierkant, of minder
verdeel in vier kwarte, met die skuinsteenoorgestelde kwarte roof of swart
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geverf, terwyl die ander kwarte wit bly. Die middel van die skyf word
dan waargeneem.

As die lyne in Fig. 5 suiwer waterpaslyne is, en grondwalle word langs
die lyne gemaak, sal stormwater teen die walle opstoot, en nog links nog
regs loop, mits die ende van die walle effens geswaai word boontoe. In
so 'n geval is die doel om water op te dam. As water nie opgedam moet
word nie, word die ende van die walle nie geswaai nie, en dan loop die water
stadig uit na links en regs.

As contourwalle gemaak word net om water te keer sodat dit nie te
vinnig sal loop nie, word openings gemaak op geskikte afstande, sodat daar
nooit 'n opening in een wal presies regoor 'n opening in 'n ander wal is
nie. As die water nie deur 'n opening in 'n wal hoef te loop nie, maar met
draaie die skuinste of eers in een rigting teen een wal en dan in die teenoor-
gestelde rigting teen die volgende wal, dan sal dit nodig wees om die walle
so uit te meet dat die val van die een in die teenoorgestelde rigting sal wees
van die volgende. Op hierdie wyse mag die boonste lyn in Fig. 5 'n val kry
van links na regs, maar die middelste lyn sou 'n val kry van regs na links,
en die lyn sou gepeil word deur S1 as 'n uitgangspunt te gebruik, en dan
terug te werk na Al.

Fig. 6.

Fig. 7.

'n Behoorlike ingenieurswaterpas is die beste en mees doeltreffende
instrument om te gebruik, maar dit is duur. Daarom word goedkoper

instrumente deur instrumentmakers vervaardig vir plaas-
Instrumente gebruik, en hulle is in ons land verkrygbaar. Gewone timmer-
om to

arse kanGebruik.	 manswaterp	 gebruik word, maar dit kan natuurlik
nie verwag word dat hulle net so suiwer sal werk as 'n inge-

nieurswaterpas nie. Die timmermanswaterpasse word op 'n kissie of
op 'n stok gesit, en mens peil oor die boonste vlak van die waterpas. Vir
meer akkuraat werk word visiers gemaak, en hulle word bo op die waterpas
bevestig. Die opnames word dan gemaak deur die openings in die visiers.
Fig. 6* wys 'n timmermanswaterpas met die visiers opgesit. In Fig. 7 is
A 'n timmermanswaterpas, B die visiers nog nie opgesit, sons in Fig. 6,
en C 'n voetstuk waar die waterpas op kan bevestig word, sodat dit op iets
soos 'n kissie, 'n muur, of selfs 'n groot klip kan staan. Die voetstuk kan
ook op 'n paal bevestig word of op 'n drievoet. Die voetstuk is so gemaak
dat die waterpas in enige rigting kan geswaai word, en daar is voetskroewe
om die waterpas reg te stel. Betroubare handelaars in gereedskap sal seker
in staat wees om die voetstuk te verskaf.

Aangesien die opnemer of „ instrumentman " en sy assistent of

* Die illustrasies in Fig. 6 en 7 in vriendelik verskaf deur die firma P,Henwood,Seun
Soutter en Kie., Johannesburg.
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„ stafman " selde na genoeg by mekaar sal wees om mekaar te hoor sonder
om te skreeu, is dit gerieflik om tekens of sinjale te gebruik

Tekens en	 om instruksies oor te bring van die instrumentman na die
Sinjale in

s tafman.die Veld.	 fman. Sulke tekens kan maklik geleer word : die ver-
naamstes is as volg :-

Gee ag : As die instrumentman die stafman se aandag wit trek, fluit hy.

Sit die staf op : Steek een arm regop in die lug.

Sit die staf regop (as die stafman die staf nie mooi regop gesit het nie) :
Steek een arm regop in die lug, net soos vir „ Sit die staf op ", en beweeg
dan die arm van die skouer na links of regs, na gelang die staf na die eenkant
of die ander kant oorhang.

Beweeg regs : Laat die regterarm afhang, en swaai dit 'n paar maal na
buite toe. As die stafman taamlik bale na regs moet gaan, moet die arm
dikwels geswaai word.

Beweeg links : Gee dieselfde teken as wat vir „ beweeg regs " gegee
is, maar met die linkerarm.

Hou aan beweeg : Hou die regterarm na die regter- of linkerkant, soos
die geval ookal mag wees, nie heeltemal horisontaal nie, totdat die stafman
die gewenste punt bereik het, en laat dan die arm vinnig val.

Beweeg vorentoe : Hou die arm uitgestrek bo die hoof, en bring of na
vorentoe.

Kom terug : Laat die arm reguit hang met die hand ongeveer 'n voet
weg van die lyf, en swaai agtertoe.

Stop : Steek altwee hande in die lug, op dieselfde manier as wat 'n
persoon sou doen as hy gehensop word.

Skyf opskuif : Hou die arm amper horisontaal en beweeg boontoe.

Skyf afskuif : Hou die arm amper horisontaal en beweeg ondertoe.
In laasgenoemde twee gevalle moet, wanneer die skyf die regte posisie

bereik het, die teken vir „ stop " gegee word.

„ Klaar " : Hierdie teken word deur die instrumentman gegee wanneer
hy 'n waarneming klaar geneem het en nie meer die dienste van die stafman
op die bepaalde plek, waar die waarneming gemaak is, nodig het nie. Dit
is 'n teken vir die stafman dat hy nou kan aanstap in die rigting van die
volgende punt. Die stafman moenie die posisie verlaat voordat hy die „ klaar "-
teken ontvang het nie. Die teken word gegee deur altwee die arms twee
of drie keer na regs en links te swaai sodat hulle mekaar selfs oorkruis
voor die lyf. Om aan te dui dat die werk voorlopig, of vir die dag klaar is,
moet die instrumentman sy arms 'n bietjie langer aanhou swaai. Dit sal
die teken vir die stafman wees dat hy nou maar kan terugkom.

Draaipunt : Gedurende die werk met die waterpasmeting moet die
instrumentman self besluit wanneer die stafman so ver weg is dat die staf nie
meer goed sigbaar is nie. Laat die stafman dus by die punt bly waar die waar-
neming so pas gemaak is. Gee hom eers die „ klaar "-teken om aan te toon
dat die waarneming voltooi is. Gee horn dan onmiddellik daarna die „ gee
ag "- of die „ stop "-teken. As die stafman se aandag getrek is, gaan die
instrument-man langs die instrument staan, draai met 'n uitgestrekte arm
een of twee keer heeltemal in die rondte, of loop een of twee keer om die
instrument. Dit toon dit stafman dat die laaste punt 'n „ draaipunt " moet
wees en dat hy nie moet beweeg nie voordat die waarnemer sy instrument
verder langs die lyn opgesit, weer 'n waarneming gemaak, en horn die
„ klaar "-teken gegee het.

(E. J. van Meerten, Ingenieur, Landbouskool, Potchefstroom.)
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Afdeling
6. Saaiboerdery.  

(Name van Skrywers verskyn aan die end van elke Artikel.)

A.—Somergewasse.
Mielies.

M IELIES is die vernaamste graangewas in die Unie ; die opbrings is
groter as in die geval van al die ander graansoorte tesame, en
omtrent sesmaal soveel as in die geval van koring, agtmaal soveel

as in die geval van kafferkoring of hawer, en omtrent veertigmaal soveel as
in die geval van gars. Nogtans word slegs 'n klein persentasie van die
wereld-mielieopbrings in Suid-Afrika geproduseer, naamlik omtrent 2
persent in vergelyking met omtrent 70 persent in die Verenigde State van
Amerika. Die gemiddelde opbrings per morg is lets onder die 5 sakke in
Suid-Afrika, omtrent 15 sakke in die Verenigde State, en byna 30 sakke
in Nu-Seeland.

Die gemiddelde jaarlikse produksie van mielies deur blanker in die
Unie vir die 15 jaar van 1918 tot 1933 was ongeveer 14 miljoen sakke. Die
grootste oes wat nog ooit verkry is, was 241 miljoen sakke vir die seisoen
1924-25. Byna die helfte van hierdie oes is in die Oranje-Vrystaat geproduseer
hoewel Transvaal op grondslag van die gemiddelde jaarlikse produksie 'n
klein bietjie voor was. Die vyf voorste distrikte in die Unie is Kroonstad,
Bethal, Standerton, Senekal en Winburg. Bethal lewer die hoogste op-
bringste per morg in Transvaal, Senekal die hoogste in die Oranje-Vrystaat,
en Richmond die hoogste in Natal en in die Unie.

Produksie deur naturelle beloop ongeveer 2,000,000 sakke per jaar
in die noord-oostelike Kaapprovinsie, 'n halfmiljoen sakke in Transvaal
en in Natal, en ongeveer 25,000 sakke in die Oranje-Vrystaat.

Die Unie verbruik jaarliks van 11i tot 131 miljoen sak mielies vir huis-
houdelike doeleindes. Die deel van die oes wat uitgevoer word, wissel
dus grootliks af van jaar tot jaar, na gelang van die omvang van die oes. Die
uitgevoerde mielies kom regstreeks in konkurrensie met die van ander
uitvoerende lande, insonderheid Argentinie, en die prys van die Suid-Afri-
kaanse produk hang dus grootliks van die wereldprys af. As die wereldoes
groot is, kan die prys soveel daal dat die Suid-Afrikaanse produsent nie 'n
billike wins sal kan behaal nie, en om hierdie rede behoort elke mielieboer
sy produksiekoste tot die laagste moontlike peil te verminder ten einde
op 'n gesonde ekonomiese grondslag te kan produseer. Lae produksiekoste
berus gewoonlik op hoe opbringste per morg, en in hierdie opsig kan die
toestand in verband met mielieboerdery in ons land heelwat verbeter word.

Plante kry die mineraalbestanddele en vog wat hulle vir hul bestaan
nodig het uit die grond, en dis derhalwe noodsaaklik om die grond op die

Bereiding regte manier te berei en te behandel, ten einde gewasse

van Grond. met sukses te kan verbou. Dikwels besef boere nie heeltemal
hoe belangrik dit is om die grond behoorlik te ploeg nie.

Dit maak nie veel saak watter soort ploeg, byvoorbeeld skottelploeg of
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rysterplaatploeg, gebruik word nie, as die werk maar deeglik en op die regte
tyd gedoen word.

Hoeg in die Winter.—Die grond meet, waar moontlik, in die winter ge-.
ploeg word. Die argumente ten gunste daarvan is kortliks as volg

(1) Die werk word beter verdeel, sodat die boer sy lande betyds
vir beplanting kan gereedmaak.

(2) Vog word gewoonlik beter bewaar en die grond in so'n toestand
gebring dat dit reênwater vroeg in die seisoen beter kan opneem.

(3) Daar is meer tyd vir stoppels en afval om te ontbind voordat
die nuwe gewas geplant word.

(4) Die groei van onkruid vroeg in die seisoen word bevorder, sodat
daar geleentheid is om minstens die eerste opslag uit te roei voor
die mielies geplant word. Hierdie uitroeiing van onkruid voordat
die gewas ingesit word, is een van die belangrikste metodes
om produksiekoste te verminder.

(5) Die bewerking dien as bestrydingsmaatreel teen insekteplae, coos
mieliestamruspers en miswurms.

Sterk en leweidize plante ontstaan as die grond goed voorberei is, en as
gesonde saad en die regte misstowwe gebruik is, gevolg deur skoon bewerking

van die gewas.

Dis gewoonlik onmoontlik om al die lande in die winter te ploeg, daar
die grond te droog word voordat die werk klaar is, en dis beter om nie
in die winter te ploeg nie as om grond wat te droog is net om te krap. Be-
sonder sanderige grond wat deur die wind weggewaai kan word, moet
ook liewers in die winter bly le, of, as dit wel geploeg word, so ongelyk
moontlik bly le.

Dit is onnodig om net voor planttyd weer te ploeg, en, tensy die lande
erg met onkruid besmet is, of die grond geneig is om vas te sak na swaar
reens, kan dit net met 'n skotteleg of swaar tandskoffelploeg losgemaak
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word. Grond wat te iat is, moenie bewerk word nie, want die uitwerking
sal in meeste gevalle noodlottig wees.

Ploegdiepte.—Dis onmoontlik om 'n algemene reel neer te le omtrent
die beste ploegdiepte, want dit sal afwissel na gelang van die geaardheid
van die grond. Dit kan egter met reg beweer word dat die meeste boere
nie diep genoeg ploeg nie. Behalwe onder baie buitengewone omstandig-
hede, en as nuwe land gebraak word, moet nooit vlakker as 6 duim geploeg
word nie, dit wil se, 6 duim diep in die voor, nie 6 duim losgrond nie. Dis
baie selde nodig en dikwels nadelig om 12 duim diep of dieper te ploeg.
'n Diepte van 7 tot 9 duim is gewoonlik die beste vir die meeste grondsoorte.

Eg.—Grond moet byna altyd geeg word om 'n goeie fyn saadbed te
verseker. Die skotteleg, veral die dubbele, is die beste as die grond baie
kluiterig is, maar die gewone tand-eg word meer algemeen gebruik. 'n
Eg is ook uitstekend om onkruid mee te bestry, mits die werk gedoen word
voordat die onkruid te veel ontwikkel het. Baie sanderige grond moet
selde of nooit geeg word.

Suid-Afrikaanse grondsoorte is nie die vrugbaarste in die wereld nie,
en niemand weet van grond wat nie uitgeput kan word nie. Oor die alge-

Misstowwe.
meen het ons grond 'n tekort aan beskikbare fosfor, en fos-
faatmisstowwe is vir die beste resultate onmisbaar. Die

fosfaat-misstof wat die beste beantwoord, is superosfaat met 17 of 19 persent
fosforoksied. In die verlede is misstof gewoonlik in die rye toegedien uit
bakke wat aan die planter geheg was. Hierdie metode word nou vervang
deur een waarvolgens die misstof met 'n spreitoestel toegedien word.
Laasgenoemde metode het besonder goed beantwoord in streke waar daar
gevaar is van droogte op een of ander tyd gedurende die groeitydperk.
Bowendien moet die misstof by voorkeur ingeploeg word, maar in die
geval van geploegde grond is dit genoeg om dit in te eg. Volgens proewe op
Potchefstroom en Kroonstad word beter opbringste verkry as die misstof
gesaai word.

In die geval van ligte grondsoorte wat al geruime tyd onder verbouing
is, kan dit nodig wees om stikstof- en of te toe potashoudende kunsmis
toe te dien. Kraalmis bevat genoeg van hierdie bestanddele, en daar is
geen beter misstof vir mielies as 'n mengsel van kraalmis en superfosfaat
nie. As kraalmis ontbreek, moet kunsmis gebruik word. Op sanderige
leemgrond in die Hoeveld kan die volgende mengsels teen ongeveer 400
pond per morg toegedien word : 6 dele superfosfaat, 3 dele rotsfosfaat en
1 deel ammoniumsulfaat of ghwano. In die geval van ou uitgeputte grond,
sal dit miskien nodig wees om die hoeveelheid ammoniumsulfaat of ghwano
in die mengsel te verdubbel, en om 'n klein hoeveelheid potas, se 100 pond
per ton van die mengsel, by te voeg.

In die geval van die leem- en sanderige leemgronde van die noordweste-
like Oranje-Vrystaat en die westelike en noordelike Transvaal, behoef slegs
200 tot 300 lb. superfosfaat per morg toegedien te word. Daar is maar
min gegewens beskikbaar in verband met die swart turfgrond van die Hoeveld
en die Springbokvlakte. Vir sover dit eersgenoemde streek betref, word
aanbeveel dat 'n mengsel bestaande uit 2 dele superfosfaat en 1 deel rots-
fosfaat teen 400 lb. per morg toegedien word. Op die Springbokvlakte
behoef slegs 'n ligte toediening (200-300 lb. per morg) van superfosfaat
bygevoeg te word. Rooi turfgrond en swaarder grond oor die algemeen
gal in streke met 'n hoer reenval meesal die beste resultate oplewer met
die volgende mengsel : 12 dele superfosfaat, 6 dele rotsfosfaat, 2 dele
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ammoniumsulfaat, 1 deel kaliumchloried. Hierdie grondsoorte lewer
dikwels uitstekende resultate met slakmeel in plaas van superfosfaat en
rotsfosfaat.

Afgesien van die tekort aan fosfate, is die gebrek of armoede aan humus
die ernstige beperkende faktor in verband met die vrugbaarheid van ons

wisselbou. 
grond. Onder ons teenswoordige boerderystelsels is daar
weinig mis vir bemistingsdoeleindes beskikbaar, en derhalwe

moet ander middels aangewend word om die humusgehalte van die grond
in stand te hou, m.a.w. wisselbou, met of sonder groenbemisting. Waar
moontlik moet die wisselboustelsel 'n peulgewas insluit, want peulgewasse
verryk die stikstof- en humusgehalte van die grond. Dis nog onseker of
die peulgewas as groenbemisting ingeploeg behoort te word, en volgens
beskikbare gegewens is die beste gebruik blykbaar om die gewas vir hooi
of te sny of op die land te laat afvreet.

Kafferboontjies is 'n besonder goeie wisselbougewas, en die nuwe
roesbestande regop soorte wat op Potchefstroom geteel word, behoort
veral daarvoor geskik te wees. In dele van Natal en ander streke met 'n
hoer reenval kan sojaboontjies vir die doel gebruik word. Die wisselbou-
stelsel behoort benewens die peulgewas by voorkeur ook 'n hooigewas, soos
tef, manna of soedangras, in te sluit.

Die volgende wisselboustelsels word aan die hand gegee

(1) Vierjaar-wisselboustelsel.—Mielies, mielies, tef, kafferboontjies.
Die mielies kry elke jaar 400 lb. superfosfaat per morg, die tef
en kafferboontjies geen misstof nie.

(2) Vyfjaar-wisselboustelsel.—Mielies, mielies, tef, kafferboontjies,
mielies vir inkuiling of 'n wortelgewas. Die mielies vir inkuiling
of die wortelgewas kry 6 tot 8 ton mis per morg, plus 400 lb.
superfosfaat per jaar, en die mielies vir graan 400 lb. superfosfaat
elke jaar.

Sesjaar-wisselboustelsel.—Mielies, mielies, kafferboontjies, mielies
vir inkuiling, tef, aartappels. Al die mielies kry 400 lb. superfos-
faat per morg, en die aartappels 600-800 lb. superfosfaat, plus
plaasmis.

Hierdie wenke moet natuurlik slegs as algemene leidraad beskou word,
en elke boer moet self bepaal wat nodig is volgens sy spesiale doel en die
toestande op sy plaas. Die misstowwe vir enige wisselboustelsel moet aan
die waardevolste gewas of gewasse toegedien word, en nie in klein hoeveel-
hede aan elke gewas nie.

'n Wisselboustelsel help nie net om grondvrugbaarheid in stand te hou
nie, maar is ook 'n doeltreffende, en soms die enigste, middel om sekere
siektes en insekteplae te bestry. Siektes soos droevrot en rooivrot in
mielies word, byvoorbeeld, sowel deur grond as deur saad gedra en kan
alleen bestry word deur gesonde saad te gebruik en mielies vir minstens
twee jaar nie op besmette lande te plant nie.

'n Ander baie belangrike aspek van wisselbou le in die verband tussen
so'n stelsel en die algemene boerderystelsel waarvoor daar blykbaar die
beste toekoms is, naamlik, die stelsel waaronder veeboerdery die vernaamste
of altans 'n baie belangrike deel van die boerderybedryf uitmaak. 'n Ver-
skeidenheid van voergewasse is nodig vir sukses met veeboerdery, en sulke
gewasse kan op die mees ekonomiese wyse volgens 'n wisselboustelsel
verbou word.

(3 )
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Die beste planttyd hang af van die heersende toestande in die omgewing
en van die soort mielies wat verbou word. Die doel moet wees om die

Planttyd. 
volste gebruik te maak van die beskikbare groeityd vir sover
daardeur nie te veel gevaar van 'n misoes ontstaan nie.

Dis derhalwe verkeerd om vroee mieliesoorte te plant waar later soorte,
wat beter opbringste !ewer, net so goed sal beantwoord. Die plantery
begin met enkele uitsonderings eers teen die end van September of die
begin van Oktober, en kan tot die end van Januarie aanhou, maar die meeste
van ons mielies word in Oktober en vroeg in November geplant. Op die
Hoeveld behoort soorte soos Hickory King en Potchefstroom-perel teen
die end van Oktober in die grond te wees en te begin ontkiem ; in die
westelike Transvaal kan die soorte tot 'n maand later geplant word, en in
die Laeveld is uitstekende oeste verkry waar dit in Desember en vroeg in
Januarie geplant is.

Toestande waaronder mielies nie kan groei nie. Kakiebos:en soetgras
versmoor die mielieplante,

Plantdiepte.—Hoe swaarder die grond, hoe vlakker moet die mielies
geplant word. As die grond nat en kleiagtig en 'n bietjie koud is, moet
die saad nie dieper as 12 tot 2 duim le nie. In die geval van ligte, sanderige
grond kan die saad hoogstens 6 duim diep geplant word, maar liefs nie vlakker
as 4 duim nie. Die algemene plantdiepte vir ons gewone mieliesoorte is
van 3 tot 5 duim.

Saad per Morg.—Die hoeveelheid saad per morg hang af van die plaaslike
toestande, die soort mielies wat geplant word, en die doel waarvoor dit
bestem is. Op vrugbare grond en in streke met 'n goeie reenval kan die
plante dikker staan as op arm grond of in droer streke. Die gewone afstand
tussen die rye is 3 voet. As die mielies vir graan bedoel is, moet die plante
selde minder as 15 of 18 duim in die ry uitmekaar staan, en in droe streke
behoort die afstand 30 of 36 duim te wees. Omtrent 25 tot 35 lb. grootpit-
mielies soos Hickory King, of 16 tot 24 lb. mielies met pitte van middelmatige
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grootte, is nodig vir 'n morg grond, as die mielies 3 voet by 18 duim uit-
mekaar geplant word. Mielies wat laat geplant word vir kuilvoer, kan
baie dikker en selfs tweemaal so dik geplant word.

Onkruid neem baie plantvoedsel en water uit die grond, en daar ons
reenval gewoonlik te min is vir onkruid sowel as mielies, is dit absoluut

Skoffelwerk. 
noodsaaklik om die onkruid uit te roei. Op die Pietersburgse
droelandplaas het mielies, wat nie geskoffel of skoongemaak

was nie, 6+ sak per morg opgelewer, in vergelyking met 21 sak per morg
in die geval van mielies wat behoorlik geskoffel en skoongehou was. Eg
die grond deeglik voor die mielies geplant word, onmiddelik daarna, en weer
as die mielies 4 tot 12 duim hoog staan. Wanneer die eg nie meer aan die
doel beantwoord nie, moet die skoffeiploeg gebruik word. Tweevoorskoffel-
ploee bespaar tyd en werk, en stel die boer in staat om van sy geleenthede
gebruik te maak. Maar dis nie genoeg om met masjinerie te skoffel nie ;
die onkruid in die rye moet ook uitgehaal word. Die voordele verbonde
aan 'n stelsel waarvolgens die mielies in kruisrye geplant word, kom hier
duidelik aan die lig, vanwee die besparing van hande-arbeid. Dis moeilik
om te se hoeveel maal geskoffel moet word ; dit hang of van die aanwesig-
heid van onkruid, die reenval, en die deeglikheid van agtereenvolgende
bewerkings, maar drie- of viermaal is gewoonlik genoeg. Daar is baie soorte
skoffelploee om van te kies, en die boer moet self besluit watter een om te
gebruik.

Bewerking van grond dien om onkruid uit te roei en die grond te belug,
en as dit op die regte tyd geskied, dien dit ook om grondvog te bewaar. In
die geval van grond wat geneig is om erg te bars, word die barste toegemaak
en buitensporige verdamping verhoed. As die oppervlakte taamlik los is,
word water beter opgeneem, mits die grond nie te fyn is nie. Bewerk die
grond altyd na 'n goeie reen, maar as die bewaring van grondvog die
hoofdoel is, nie na 'n ligte bui nie. Hoe later in die seisoen, hoe vlakker
moet die bewerking wees. Met diep bewerking wanneer die mielies al
ver gevorder is, kan die wortels beskadig en dus meer kwaad as goed gedoen
word. Gewoonlik moet bewerking, behalwe vir sover dit betref uithaal van
onkruid met die hand, ophou sodra die saad begin uitkom.

Daar is verbasend baie mieliesoorte, sodat dit sours baie moeilikheid
veroorsaak in verband met gradering, terwyl noukeurige standaardisering

vir die handel byna onmoontlik is. 	 Bowendien word 'n
soorte	 origens goeie monster dikwels in 'n laer klas geplaas omdat
om t
Plant.

e
 dit gekruis is, en dit gaan ook moeilik om suiwer saad te

produseer waar daar gevaar van kruising bestaan. Die buite-
landse mark verlang veral twee soorte mielies, naamlik die plat wit- en
ronde geelmielies. Waar moontlik moet wit duikpitmielies verbou word,
want die beste soorte daarvan dra beter as blinkpit- of rondepitsoorte
en die plaaslike mark verlang ook meesal witmielies.

Hickory King is die bekendste wit duikpitmieliesoort, en is baie gewild
in die handel omdat die pitte so groot is. Die soort word in 140 tot 150
dae ryp, en aard in 'n groot deel van die mieliedriehoek op hoogtes van
4,000 tot 6,000 voet. Dis die standaardmieliesoort op die Hoeveld, behalwe
in die mees oostelike streke van die Transvaalse Hoeveld en in die oostelike
Oranje-Vrystaat. Anveld, die nuwe soort, het baie bevredigend geblyk
om later te plant. In laasgenoemde streke en in die uiterste westelike
gedeelte van Transvaal, beantwoord rondepit beter as duikpitmielies.
In die oostelike Oranje-Vrystaat word Boesmanmielies meer geplant as al
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die ander soorte saam. Potchefstroom-perel dra goed en is gehard, maar is
nie gewild op die Hoeveld nie, omdat dit 'n dik stronk het en lank neem om
droog te word. Wisconsin-witduikpit en Silver King is vroeg ryp en word
om die rede bale geplant, maar daar is ernstige besware teen hierdie soorte
geopper deur die handel en derhalwe kan produksie daarvan nie aanbeveel
word nie, want 'n geskikte plaasvervanger is beskikbaar. Die beswaar teen
eersgenoemde soort is dat die pitte te klein is, vernaamlik vir mieliegruis,
en, in die geval van die ander soort, dat die rooi kleur van die stronk soms
die pitte aantas, met die gevolg dat 'n ongewenste verkleuring ontstaan.
Altwee soorte word vinning deur Anveld vervang.

Tipiese koppe van Anveld-mielies. Let op die verskil in rye.
Die tweede kop van links verteenwoordig die tentoonstel-

lingstipe.

Vroee en Laat Soorte.—Ons vernaamste mieliesoorte kan volgens tyd
van rypwording as volg ingedeel word :—

Middelmatig Laat.
(130-150 dae).

Laat Ryp
(150-170 dae).

Middelmatig Vroeg.
(110-130 dae).

Natal-witperdetand.
Natal-geelperdetand.
Salisbury-wit.
Ladysmith-wit.

Potchefstroom-p rel.
Hickory King.
Sahara.
Golden Beauty.

Anveld.
Eksteen.
Boesman.
Peruvian.
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Dit word aan die boer oorgelaat om volgens plaaslike toestande en die
doel waarvoor by die mielies verbou, die gewenste soorte uit te soek.
Sahara is 'n uitstekende geel duikpitsoort, veral vir droe streke met 'n
taamlike lang groeitydperk. Boesmanmielies en ander rondepitsoorte kan
verbou word waar die seisoen te koel en te kort Is vir die later soorte.

Die gewone manier is om die koppe of te breek as hulle ryp en droog
is, en die stronke deur beeste en ander diere te laat afwei. Die metode

oes. 
om die mielies in drooghopies te pak, word in beperkte
mate toegepas. Volgens hierdie metode word die plante

afgesny as die pitte taamlik hard is, en in drooghope gepak. Later word
die koppe op die gewone manier afgebreek en die stronke weggery na
plekke waar dit in miedens gepak word. Hoewel hierdie metode meer werk
vereis, het dit die voordeel dat baie minder veevoer gemors word, en dat
die lande bale vroeer in die herfs of winter geploeg kan word. As die hopies,
in rye, taamlik ver uitmekaar op die land staan, kan die ploeery tussen
die rye begin sodra die mielies in die hopies gepak is. Hierdie metode
om die mielies met stronk en al in hopies te pak, sal miskien ook dien as 'n
belangrike bestrydingsmaatreel teen die mieliestamrusper, want die larwes
kan dan nie in die stronk afgaan en in die wortels oorwinter nie. Dis miskien
onmoontlik vir die meeste boere om al hul mielies op hierdie manier in
miedens te pak, maar dis raadsaam om minstens 'n deel van die oes op
hierdie manier te behandel.

Slegte saad is een van die baie oorsake van swak mielieopbringste in
Suid-Afrika. Al berei, bemis en bewerk die boer sy land ook nog so goed,

Goeie saad. 
kan by nie van minderwaardige saad die hoogste opbringste
verwag nie. Dis nie die uiterlike voorkoms van die saad

wat tel nie, maar wel die gesonde toestand en die ingeteelde eienskappe.
Mieliesorteermasjiene het nie verstand nie, dus moet die boer self die saad
vir die volgende jaar uitsoek.

Soek die mielies uit wat eerste ryp is, ingeval 'n soort verlang word
wat vroeg bekwaam is, en waarvan die plante gesond en sterk is en regop
groei. Die uitgesoekte koppe moet apart gehou en die blare met die hand
afgemaak word ; gooi alle koppe uit wat tekens van siekte of van kruising
met geheel-en-al verskillende soorte vertoon, byvoorbeeld geel met wit.
As die boonste en die onderste punte van koppe uitgegooi en alleen die pitte
van die middelste gedeelte geplant word, sal die spasiering meer egalig
wees en 'n beter stand verkry word, en die stelsel word dus aanbeveel.
Dit verbeter egter nie die kwaliteit of opbringsvermod van die saad nie.
Kruising maak geen saak as die mielies slegs vir veevoer bestem is nie, en
al te sorgvuldige seleksie met die oog op 'n definitiewe tipe is ongewens,
daar dit aanleiding gee tot inteling en verlies aan groeikrag.

By wyse van samevatting van bostaande opmerkings, kan gese word
dat de eerste vereiste is om die grond deeglik te ploeg, by voorkeur in
die winter ; dat die regte misstowwe op die regte manier toegedien en 'n
wisselboustelsel toegepas behoort te word ; dat goeie saad gebruik, en
indien moontlik volgens die kruisry-metode geplant behoort te word ;
dat onkruid bestry behoort te word deur die grond te skoffel met 'n skoffel-
ploeg of met die hand ; dat saadmielies op die land uitgesoek behoort te
word voor die ryp val en voor die hele oes ryp is ; dat mielies, vir sover
die nodige werkkragte beskikbaar is, afgesny en met stronke en al in hope
gepak behoort te word ; en, ten slotte, dat, ingeval mielies nie vir graan
verbou kan word nie, daar min gewasse is wat sy gelyke is as kuilvoer.
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Ten slotte sal 'n paar opmerkings in verband met ons mieliebeleid
miskien nie onvanpas wees nie. Die tyd het aangebreek dat die toestand

in geheel hersien moet word, en volgens onlangse verwikkel-
Toekoms van ings is dit duidelik dat die toekoms van mielies in Suid-Afrika
Mieie-
boerdery.	 in die eerste plek berus op die verbouing van die gewas as

veevoer. Miskien sal ons in die nabye toekoms nie genoeg
mielies vir ons eie behoeftes kan produseer nie, maar dis onteenseglik waar
dat baie grond wat vandag vir mielielande gebruik word, nooit onder die
ploeg moes gekom het nie. As voorbeelde kan aangehaal word die baie
sanderige grond in die noordwestelike Oranje-Vrystaat en die westelike
Transvaal, grond teen steil hellings in Natal en elders, en origens goeie
weivelde in streke waar die reenval so wisselvallig is dat dit nie betaal om
mielies te verbou nie. Die uitweg is om sulke grond permanent as weiveld
te hou of om in die droer dele van die somerreenvalstreek kafferkoring
in plaas van mielies te verbou. Met ander woorde, die oppervlakte onder
mielies moet beperk word, deur die uitskakeling van grond waarop die
verbouing van die gewas nooit sal betaal nie, en deur sells waar toestande
gunstig is, voorsiening te maak vir die verbouing van mielies in wisselbou
met ander gewasse vir veevoer. Skrywer wil die mening uitspreek dat, as
beter en meer gemengde boerderystelsels toegepas en taamlike hoeveel-
hede mis weer aan die grond terug besorg word, die opbringste per morg
so verhoog kan word dat die produksie groter sal wees as wat dit tans is,
hoewel op 'n baie kleiner oppervlakte. Bowendien is daar op die lang duur
geen ander manier om die vrugbaarheid van ons grond in stand te hou of
op te bou nie, as deur middel van gemengde boerdery waarin veeteelt die
hoofrol speel.

(Dr. A. R. Saunders, Senior Akkerboubeampte, Landbouskool, Potchefstroom.)

Opberging van Mielies op die Plaas.
Na ondersoek van verskeie metodes van opberging van los graan op

die plaas, is tot die gevolgtrekking gekom dat die gebruik van sinktenks
wat spesiaal vir die doel gebou is, die mees ekonomiese en doeltreffendste
metode is. Ten einde bederf te voorkom, is dit egter nodig dat die tenk
sowel as die graan absoluut droog moet wees. Die maksimum voggehalte
van graan, wat los opgebere moet word, moenie hoer as 121 persent
wees nie, en mielies wat klam voel of 'n bietjie sag is as dit stukkend gebyt
word, is nie geskik vir opberging in digte tenks, bakke, of kamers nie.
Toetse vir die voggehalte van graan word gewoonlik uitgevoer by die
groot skure van koOperatiewe verenigings, by graansuiers en by die
Landbouskole. As die graan deeglik droog is, kan die tenks buite gesit
word, dog versigtigheidshalwe, veral as daar onsekerheid bestaan omtrent
die voggehalte van die graan, en ook om die tenks teen moontlike beskadiging
te beskerm wat op verskillende maniere kan plaasvind, kan die tenks onder
'n spesiale afdak van sink of ander geskikte dakmateriaal, of in 'n skuur
geplaas word. Ten einde die tenks in die koelte te hou, kan hulle ook aan
die suidekant van 'n hoe muur geplaas word.

Waar moeilikhede met graantenks ondervind is, was dit in die meeste
gevalle hoofsaaklik te wyte aan die felt dat die graan te veel vog bevat het
toe dit in die tenks geplaas is, en dat die tenk gehou was op plekke waar
die temperatuur min of meer gereeld afwissel. Onder sulke toestande
vind daar kondensasie op die binnekante van die tenks plaas weens die vog
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wat gedurende die warmer deel van die dag deur die graan afgegee word,
en die gevolg is vermufte graan en verroeste tenks.

Gevind is dat indien die graan volkome droog is wanneer dit opgebere
word, dit nie maklik bederf nie. As 'n ekstra voorbehoudmaatreel kan die
tenks egter in die skaduwee geplaas word.

By voorkeur moet die tenks staan op 'n goedgeboude hout- of gemesselde
platform wat so hoog moet wees dat die sakke maklik onder die uitlaatpype
van die tenks volgemaak kan word. As gemelde platform van klip, baksteen
of konkreet gemaak word, moet sy boonste laag skuins na die kante-toe
afgewerk word ten einde te verhoed dat die reenwater, wat langs die kante
van die tenks afloop, tussen die boom van die tenk en die blad van die plat-
form versamel en sodoende die tenks laat roes.

Inhoud en koste van Tenks.

'n Tenk met 'n deursny van 6 vt. 1 dm. en 'n hoogte van 8 vt. hou 50
sakke mielies, en sal min of meer £5 tot £6 kos, terwyl een met 'n deursny
van 7 vt. 3 dm. en 'n hoogte van 10 vt. 95 sakke sal hou en ongeveer £8
tot £10 sal kos.

Omstandighede kan miskien sodanig wees dat bakke vir graan gebou
kan word van materiaal wat op die plaas beskikbaar is. Dis gewoonlik duur
om sulke bakke van konkreet te maak, en versterkte baksteenbakke moet
baie versigtig gebou word. Die dak van so 'n steenbak sal ook moeilik-
hede oplewer wat die onbedrewe messelaar nie kan oorkom nie. Ook
maak die veranderlike aard van die baksteen en ander materiaal wat op die
plaas beskikbaar is, dit onmoontlik om algemene aanbevelings te doen in
verband met die dikte van die muur en die materiaal wat vir versterking ge-
bruik moet word. Daar is al uitstekende graanbakke van klip gebou. Die
geskiktse materiaal vir die bou van 'n dak vir 'n klip- of steengraanbak, is
versterkte konkreet. (Sien ook mnr. E. J. van Meerten se artikel oor " 'n
Versterkte Baksteen-mielietenk," in „ Boerdery in Suid-Afrika " van
Julie 1935.

By die berekening van die inhoud van 'n tenk, kan mens vier kubieke
voet reken vir 'n sak mielies wanneer die pitte klein is, soos in die geval
van Boesman-(Cincinnati) mielies, en vier-en-'n-half kubieke voet in die
geval van Hichory King, Anveld en ander tipes met groot plat pitte. Wat
ruimte en boumateriaal betref, is ronde bakke die voordeligste, dog waar
twee of meer klasse graan opgeberg moet word, is dit voordeliger om reg-
hoekige bakke te bou. 'n Bak van 8 vt. x 8 vt. x 8 vt. sal ongeveer 120 sakke
mielies hou, en 'n bak met 'n deursny van 8 vt. en 'n hoogte van 8 vt. 100
sakke.

(J. P. F. Sellschop, Akkerboubeampte, Afdeling Plantenywerheid.)

Skade aan Opgebergde Graan deur Insekteplae en
Knaagdiere.

Nadat graan ge-oes is, kan dit Of los of in sakke gebere word. In Suid-
Afrika word alleen hier en daar gevalle aangetref waar mielies onafgemaak
gebere word, maar dis 'n onbeduidende hoeveelheid in vergelyking met die
groot hoeveelheid wat eers afgemaak en dan opgebere word. Die boer bere
dit op sy plaas, in graansuiers of in die skure van koOperatieWe verenigings,
of anders kan die graan ook verkoop word, in watter gevai dit op min of
meer dieselfde manier deur die handelaar opgebere word.

Los graan word gewoonlik in tenks, kamers, solders of in graansuiers
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opgebere. Graan in sakke word Of buite in hope opgestapel, soms met
bokseile daaroor, Of in geboue wat op baie verskillende maniere gebou is.
Onlangs is verskillende plekke in die mieliestreke groot sinkskure deur
koOperatiewe verenigings gebou, en hierdie skure is gewoonlik stampvol.
As meer ruimte nodig is, word enige soort gebou gehuur. Hierdie geboue
is van steen of van hout en sink gebou, en gewoonlik is die vloere baie swak.
Die geboue is op allerhande maniere geventileer of gladnie.

Die tydperk wat graan opgebere word, wissel of van 'n paar weke tot
baie maande, na gelang van marktoestande.

As aangeneem word dat graan redelik droog is wanneer dit opgebere
word, en dat daar geen gevaar van skimmel is nie, is die grootste gevaar dat
die graan deur insekte of knaagdiere beskadig kan word en as gevolg daar-
van bederf. Hoe langer graan opgebere word, hoe groter word hierdie
gevaar.

Die aantal skadelike insektesoorte is betreklik klein, maar onder gunstige
toestande kan hulle almal vinnig vermenigvuldig. Gesonde graan kan veral
deur twee soorte kalanders, of snuitkewers, en een motsoort beskadig word.
Ongelukkig.is daar ook ander insektesoorte wat die skade kan voortsit as
die graan eers eenmaal deur hierdie primere plae aangeval is, sodat 3 of 4
insektesoorte en minstens 3 motsoorte by hierdie lys van skadelike graan-
insekte gevoeg moet word.

Die kalanders, of snuitkewers, is donkerbruin of swarterig van kleur
en hul koppe is spits of lang dun snoete, op die punte waarvan daar dik bek-

Die
dele of kake is. Een soort, bekend as die rys- of swart-

Kalanders.	 kalander, het 4 rooierige of gelerige vlekke op sy vlerkdoppe
en kan vlieg. Beide soorte le hul eiers in graankorrels.

Nadat die wyfie 'n holte in die graan gevreet het, draai sy haar om, vind die
holte met haar eierboor en le net een eier. Na gelang die eierboor terug-
getrek word, word die holte verseel. Die merk is te klein om met die blote
oog gesien te word, en gevolglik lyk die graan heeltemal gesond. Elke
wyfie kan 'n menigte eiers 18. Die eier broei uit en die larwe vreet binne
die graankorrel waar dit later verpop. Wanneer dit die volwasse stadium
bereik het, kan dit sy weg uitboor, of dit kan vir weke onbedrywig in die
graankorrel bly, totdat een of ander steuring dit laat uitkom. Die graan
word geleidelik uitgevreet deur agtereenvolgende geslagte kalanders en
ander insekte totdat later net die doppe oorbly. As kalanders in groot
getalle aanwesig is, kan hulle die graan ernstig beskadig en oorsaak wees
dat swamagtige groei of skimmel vinnig ontwikkel en dat die graan bale
you ongeskik raak vir menslike gebruik.

Die ander kewers wat waarskynlik in opgebergde graan aanwesig kan
wees, is platter as die kalanders en het 'n ligte mahoniebruin kleur. Hulle
val beskadigde graan aan. Hul larwes is hard en wurmagtig in voorkoms,
en hulle kan oral in die skure of bakke aanwesig wees.

Die graanmot beskadig die graan op dieselfde manier as die kalander.
Die mot le sy eiers op die graankorrels en die ruspers wat uitbroei, dring

Die Graan-
deur tot in die kiemdeel van die korrels waar hulle eindelik

mot.	 in die korrel inboor. Hierdie ingang is uiters klein en gevolg-
lik nouliks sigbaar. Soos in die geval van die kalander, word

die larwe- en parasietstadiums van die graanmot in die korrels deurgemaak.
Net die volwasse insek of mot verskyn buite die graan. Omdat graan wat
deur kalanders en deur motte beskadig is, so eners lyk, word algemeen

695



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

geglo dat die een soort uit die ander voortspruit. Dit is egter nie die geval
nie. Kewers kan alleen uit kewers soos hulseif voortspruit, en motte alleen
uit motte, want „ soort verwek soort."

Die ander motsoorte wat graan beskadig, kan hul eiers op enige plek
naby die graan le, en die wurms wat uit die eiers broei, kan oral op die
graan opgemerk word.

Die skade wat insekte aan graan doen, is nie beperk tot die werklike
vernietiging van die weefsel alleen nie. Net die feit dat hulle aanwesig is,
is uiters ongewens, aangesien hul voorkoms op graan oorsaak is dat die
waarde daarvan verminder. „ Kalandergraan " is maar al te goed bekend
onder ons boere, en die koper kan nie kwalik geneem word as by weier
om besmette graan te koop nie, aangesien graan wat met insekte besmet is,
altyd in gevaar loop om vinnig in waarde te verminder.

Diegene wat bekend is met opgebergde graan, besef ten voile dat,
hoewel die sigbare skade wat kalanders aanrig, aanvanklik nietig kan lyk,
'n skielike verandering in plaaslike toestande tot groot skade kan lei.

Gesonde graan kan besmet wees met kalanders in die ontwikkeling-
stadium. Daar bestaan nog geen praktiese stelsel, waarvolgens hierdie
aanvanklike besmetting ontdek kan word nie. Aanraking met hierdie
besmette graan is egter nie die enigste manier waarop gesonde graan besmet
kan word nie. Dikwels bly daar kalanders en motte agter in skure, bakke,
of graansuiers, waarin besmette graan opgebere was, en hulle val dan die
nuwe graan aan. Soos reeds vermeld, is die graanskuurkalander nie in staat
om te vlieg nie. Dit bly in die graanskuur, waar sy kos na horn gebring word.
Halfslyt-sakke is byna altyd met insekte besmet, en is dikwels 'n aanmerklike
bron van aanvanklike besmetting. Ten slotte kan gene word dat meer insekte
van buite of in skure kom as meeste mense besef.

Die graan-insekte vermenigvuldig baie vinnig onder gunstige toestande.
Warm en vogtige toestande is bevorderlik vir hul ontwikkeling. Kalanders

Gunstige 
ontwikkel die beste in graan met 'n voggehalte van tussen

Toestande. 17 en 20 persent. Hulle kan nie in droe graan met 'n vogge-
halte van minder as 8 persent leef nie.

Dit is derhaiwe uiters belangrik dat graan voor opberging goed droog-
gemaak en droog gehou moet word. Graan met 'n hoer voggehalte as 20
persent sal begin broei, en dit bevorder ook nog die ontwikkeling van die
kalanders.

Gedurende die sourer ontwikkel die kalanders onder geskikte toestande
in omstreeks 4 weke van die eier- tot die voiwasse stadium, en die graan-
kewers in 24 dae. Agtereenvolgende geslagte van die mot bereik die vol-
wasse stadium met tussenposes van 6 weke ; al hierdie insekte vermeerder
dus bale vinnig. Dis bereken dat een paar graankalanders in 'n tydperk
van 24 weke met twee miljoen miljoen in 6 geslagte kan vermeerder as
al die eiers uitbroei, en al die larwes groot word. Dit is die rede waarom
soms gevind word dat insekte in graan wemel asof hulle vanself ontwikkel
het.

Bestrydingsmiddels behoort nie net te bestaan uit die toediening van
insektemiddels met die doel our die insekte uit te roei nie. Dit sal baie

Bestryding. 
help as die opbergingstoestande so gehou kan word dat dit
ongunstig is vir aanvanklike insektebesmetting. Ingeval insekte

voorkom, moet middels gevind word om hul vermeerdering te voorkom

696



SAAIBOERDERY

Hierdie toestande hang grotendeels of van die gebou wat vir opbergings-
doeleindes gebruik word, die graansakke, hoe die sakke opgestapel word en
die sorg wat aan die uitroeiing van rotte en muise bestee word. Die skuur
moet op so 'n manier gebou wees dat die maksimum hoeveelheid lug en lig
verkry kan word, aangesien dit verseker dat die graan droog bly en verhoed
dat dit te warm word. Op plekke waar gunstige weerstoestande heers,
moet die skure sye he van stewige gaasdraad en dakke wat ver genoeg uit-
steek om te belet dat dit te veel inreent. Op plekke waar hierdie soort
skure weens herhaalde reens nie prakties is nie, behoort die skure 4 groot
deure te he, een in elke muur, asook groot vensters. Los gaas-draadrame
moet aan hierdie deure en vensters gesit word. Waar moontlik, moet die
deure en vensters altyd oop en die rame in hul plekke gehou word om plae
en ongedierte uit te hou.

Dis ontmoontlik om rotte en muise geheel-en-al uit graanskure te hou,
en hulle moet dus altyd bestry of uitgeroei word. Katte behoort toegang

uitroei van 
te he tot alle dele van die skuur, en aangemoedig word om

Knaagdiere. knaagdiere te yang. As die katte nie hul werk doen nie, moet
gif en valle gebruik word. Gif lewer die beste resultate

wanneer dit in water opgelos word. Eers word skoon water neergesit in
houers wat met sifdraadhokke toegemaak is, sodat die katte nie daarby
kan kom nie. Wanneer die knaagdiere daaraan gewoond geraak het om van
hierdie water te drink, word die volgende gif daarby gevoeg : 20 grein wolwe-
gifkristalle, opgelos in een pint warm water, en dan met kouwater verdun.
Vervang die vergiftigde water na 'n paar dae met skoon water, en hou aan
om dit so om die beurt neer te sit.

Die skure moenie tot teen die dak of tot by die deur volgepak word
nie. Bale skure word oormatig volgepak. Die sakke behoort op pale,
konkreetpype of balke gepak te word sodat dit nie op die grond le nie en
sodat katte maklik toegang kan he tot al die dele van die vloer. Die sakke
moet in die lengte van die skuur opgestapel word en die stapels moenie te
groot wees nie. Vrye lugtoevoer tussen die stapels is noodsaaklik ten einde
droe graan te verkry en te verhoed dat die graan te warm word. Die
sakke moet so opgestapel word dat daar genoeg loopruimte tussen die
stapels en die sye van die skuur is. „ Mensruimte " en „ katruimte " is
noodsaaklik. Voldoende vloerruimte moet gelaat word om die sakke in
klein stapeltjies te kan pak ingeval dit noodsaaklik word om die skuur te
berook. Graan wat in so 'n skuur in sakke opgebere word, kan maklik vry
van insekte bly. „ Mensruimte " is nodig sodat die toesighouer die aan-
wesigheid van kalanders kan ontdek voordat die besmetting in enige mate
versprei het, en „ katruimte " is nodig sodat die katte die knaagdiere kan
uitroei. Knaagdiere vernietig sakke en dit veroorsaak los graan. Kalanders
verkies los graan, en die klam neste van knaagdiere in stapels stukkende
sakke is die vernaamste plekke vanwaar kalander-besmettings versprei.
Roei die knaagdiere uit, en u sal al bale gedoen het om graan-insekte te
bestry.

Aandag moet ook aan die vloer van die skuur gegee word. Sement-
vloere is die beste, want sulke vloere kan maklik skoongemaak word, maar
nie grondvloere nie. Die stelsel wat toegepas word om die sakke nie met
die vloer in aanraking te laat kom nie, is belangrik. Dikwels word bloekom-
pale van verskillende diktes of ou houtpale gebruik, maar hulle bars lelik
en die barste verskaf ideate skuilplekke vir kalanders en ander insekte. Ou
stoomketelpype is beter, maar dan to die sakke weer nie hoog genoeg van
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die grond af vir die katte om onder die stapels in te kom nie. Waar timmer-
hout gebruik word, moet dit eers met warm karbolineum behandel word.
As daar enige gevaar bestaan dat hierdie skeikundige stof die graan 'n by-
smaak sal gee, moet die pale bedek word met 'n laag lee sakke wat vooraf
behandel is om insekte te vernietig.

Aansienlike moeite kan bespaar word deur die sakke graan dikwels te
ondersoek en dadelik op te tree sodra kalander-besmetting opgemerk word.

Beroking van 
In 'n skuur wat tot teen die dak en sye volgepak is, ontstaan

Graan. die moeilikheid gewoonlik die eerste aan die noordelike sy,
en veral in die noord-westelike hoek. Los en verstrooide

graan is gewoonlik tekens van erg besmette stapels. In hierdie verband
kan die neste van knaagdiere ook as 'n aanduiding beskou word. Sodra
die bron van 'n besmetting vasgestel is, moet die besmetting dadelik bestry
word deur met swawelkoolstof volgens onderstaande voorskrifte te berook.

Die graan kan in die skuur berook word ; 2 ons swawelkoolstof per sak
is genoeg. Plaas 'n groot bokseil op die vloer en behandel elke sak afsonder-
lik op die seil. Gooi die swawelkoolstof op die sak, sodat dit deur die sak
in die graan loop. Stapel hierdie behandelde sakke op sodat, wanneer die
stapel klaar gepak is dit heeltemal toegemaak kan word deur die kante van
die bokseil daaroor toe te you. Na 72 uur kan die sakke verwyder en in
die groot stapels teruggepak word. Dit moet onthou word dat swawel-
koolstof uiters ontvlambaar en ontplofbaar is, en geen oop vlam, brandende
sigarette, sigare of pype moet daar naby toegelaat word nie. In donker skure
kan elektriese flitsligte gebruik word. Die boer of die opsigter wat weet
hoe sy stapels opgestapel is, kan verhoed dat insekte groot skade doen deur
besmette sakke te berook sodra by sulke sakke opmerk.

Wanneer die skuur leeg is, moet dit deeglik skoongemaak word om dit
vir die nuwe oes in gereedheid te bring. Beroking is dan gewoonlik on-
moontlik, en dit word aanbeveel dat die skuur dan goed skoongemaak word
deur dit uit te vee, die kappe af te skrop en die vuilgoed en insekte te ver-
brand. Die pale waarop die ou stapels gepak was, moet ook behandel word
ten einde alle insekte te vernietig. Hoewel blootstelling van die hout aan
die buitelug miskien sal help, is dit nie voldoende nie en is dit nodig om dit
onder bokseile te berook. Swawelkoolstof moet gebruik word.

Los opgebergde graan word met swawelkoolstof berook, en 5 pinte
per 1,000 kubiekvoet lugruimte word gebruik. Die ruimte wat die graan
opneem, word by hierdie totaal ingesluit. Moenie berook wanneer die
temperatuur onder 70 grade F. is nie. As die graan aansienlik diep le,
moet die hoeveelheid stof verdeel word sodat dit egalig op elke 5 voet
diepte dwarsdeur die hoop versprei word. Dun metaalbuisies wat op
afstande van 5 voet vanmekaar ingesit word, kan vir hierdie doel gebruik
word. 'n Gedeelte van die hoeveelheid stof moet oor die oppervlakte
van die graan gesprinkel word.

Swawelkoolstof sal droe graan gladnie beskadig nie. Nadat die vloei-
stof ingesit is, moet die houer of tenk dig toegemaak en vir minstens 72 uur
so gelaat word.

Graan word dikwels in ronde houers gebere. As dit miskien nodig
word om die graan in sulke houers te berook, moet die inhoudsmaat van

22
die tenk bereken word volgens die formule —

7
- x S 2 x H, waar S staan

vir die straal, d.w.s. die helfte van die deursny van die tenk, en H vir die
hoogte. Die beroking word op dieselfde manier as hierbo uitgevoer.

698



SAAIBOERDERY
n•n

Dis aangeneem dat 'n redelike mate van sorg gedra sal word dat graan
eers ondersoek word alvorens dit in die skuur opgebere word, ten einde
vas te stel of dit deur insekte besmet is of nie. Die aanvanklike besmetting
van graan op die land kan miskien nie as sulks ontdek word nie, maar deur
sorgvuldige waarnenning gedurende die groeiseisoen, kan die graanboer
miskien in staat wees om te se of sy land besmet is. Kafferkoring sowel as
mielies kan op die land besmet raak, veral in die laer-liggende streke. Dis
bekend dat besmetting selfs op plekke 4,000 voet bo seespieel voorgekom
het, maar dit kom meer in kafferkoring voor, as in mielies.

(R. Owen-Wahl, Insektekundige, Landbouskool, Glen, O.V.S.)

•0•	

Implement om Mieliestronke vir Kuilvoer te Sny.
Waar groot lappe mielies in 'n beperkte tyd vir kuilvoer gesny moet

word, sal die gebruik van 'n werktuig, soos in bygaande sketse geillus-
treer, baie voordelig en meer ekonomies wees as naturellearbeid. Jare
gelede is in die ou Transvaalse Landboujoernaal 'n soortgelyke implement
geillustreer, en enige jare gelede is 'n werktuig, soos in bygaande sketse ver-
toon, by die Glense Landbouskool gemaak. Dit het bale goed beantwoord.

I.1 

Die werktuig is so gemaak dat dit twee rye mielies gelyktydig kan afsny.
Dit bestaan uit 'n platform, wat vas is op twee houtbalke ; vanonder is die
balke met yster beslaan. Tussen die platform en die houtbalke word twee
senslemme op so 'n wyse aangesit dat hulle skuins na agter-toe staan. Die
senslemme word op 'n geskikte manier teen die raamwerk van die werktuig
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gestut en aan die voorste punt van die balke kom 'n ketting of ysterhak
waaraan die trekdiere gehaak kan word,

Die bygaande skets is die ontwerp, en die onderste skets die syaansig
van die implement, en die syfers verwys na die verskillende dele daarvan.
Die platvorm (1) is van ou planke, minstens een duim dik. Die houtbalke
(2) is van 41 dm. by 3 dm. maat, en is vanonder met ou wa- of karbande (3)
beslaan, sodat hulle nie gou kan slyt nie. Die twee balke is voor nader
aanmekaar as agter, wat die implement reguiter laat loop as dit sou doen
indien die balke ewewydig met mekaar was. 'n Koppelstang (4) van 1-dm.
ronde yster, is aan die voorste punte van die balke vasgebout, of, indien
verkies word, kan 'n stuk ketting in plaas van die yster gebruik word. Aan
die kante van die werktuig is twee senslemme (5) vasgesit met 'n aanmerklike
hoek, soos aangetoon, sodat die mieliestronk skuins afgesny word. Hierdeur
word minder krag vereis om die implement voort te beweeg, want dis
beter en makliker om 'n mieliestronk skuins as horisontaal af te sny. Die
skuins inrigting van die messe laat die werktuig ook minder swaai en hou
dit meer in die middel van die twee rye mielies. Die implement moet van
so 'n wydte wees dat dit maklik tussen die mielierye kan gaan. Die dik ende
van die senslemme word naby die voorste punte van die balke vasgebout, en
die dun ende moet op 'n geskikte afstand van die agterpunte met twee yster-
arms (6) van i-dm. vierkante yster, gestut word.

Die hoogte wat die lemme of messe van die grond of is, sal afwissel volgens
toestande, en moet deur die boer self bepaal word. Byv., as die lande klip-
perig is sal die klippe die messe beskadig, gevolglik moet die messe hoer
bo die grond wees ; en as die grond sag is, sal die balke miskien insak en
die sand sal die messe stomp maak. In die geval van sagte grond sal dit goed
wees as die balke wyer gemaak word sodat hulle met 'n bred oppervlakte
op die grond kan rus. Hierdeur sal dit moontlik wees om die messe op
'n laer hoogte aan die werktuig vas te sit, en terselfdertyd sal minder krag
nodig wees om die werktuig voort te beweeg, want die balke sal dan nie
so diep in die grond insak nie. Waarnemings sal gou aan die boer toon
wat die meer geskikte hoogte vir die messe op sy eie lande is ; sorg dat
die messe egter nie te hoog vasgesit word nie, want anders sal 'n goeie
gedeelte van die mieliestronk nie afgesny word nie en dus verlore gaan.

Toe 'n werktuig, gemaak soos hier beskryf, vir die eerste keer by die
Glense Landbouskool gebruik is, is gevind dat weens die saampakking van
vuilgoed voor die arms (6), baie meer krag nodig was om die werktuig voort
te beweeg. Dit veroorsaak ook dat die werktuig 'n neiging het om kort-kort
van die grond af op te lig. Hierdie moeilikheid is oorkom deur staalplate,
een-sestiende duim dik, tussen die agterkante van die messe, die yster-
arms (6) en die kante van die werktuig in te sit ; die plate word deur (7)
in die skets aangetoon. Die vuilgoed val op die plate en val later agter die
arms af.

Uit ondervinding het geblyk dat die senslemme taamlik sag is vir die
werk en dat hulle net vir een seisoen hou, en dus is groot hooikerfmasjien-
messe, wat baie sterker is, gebruik, en hulle het heeltemal goed gewerk.
Die senslemme is konkaaf en die kerfmasjien se messe is konveks, maar as
die messe met 'n skerp hoek aan die werktuig vasgesit word, maak dit geen,
of baie min, verskil aan die doeltreffendheid van die werktuig. Voor en
agter aan die werktuig is ysterbande 3 dm. by 1 dm., aangesit om dit sterk
te maak, en word deur (8) in die skets aangetoon.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Glense Landbouskool, O.V.S.)
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Sleepblok vir Mielielande.
Mnr. B. C. Labuschagne, wat op Hoopwel in die distrik Heilbron boer,

het 'n werktuig op sy plaas gemaak wat by die „ Labuschagne-stronkuit-
trekker " noem (Figuur 1). Dit trek die mieliestronke uit en maak die lande
terselfdertyd ook gelyk. Deur die mieliestronke voor die winter uit to
trek, word hulle you droog en word die ondergrondse gedeeltes aan die

lug blootgestel, met die gevolg dat die stamrisper sy lekker winterskuilplek
onder die mieliestronk verloor en deur blootstelling aan ryp en droe weer,
doodgemaak word.
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Die werktuig is bale eenvoudig en kan op die plaas gemaak word. Neem
twee spoorstawe van enige gewenste lengte en buig hulle soos in die skets
aangetoon ; koppel die stawe aanmekaar met drie kettings. Die imple-
ment word eenvoudig oor die grond getrek, met die flense van die stawe
op die grond. Die voorste staaf trek meeste van die mieliestronke uit, en
die agterste een al die wat nie deur die eerste staaf uitgetrek is nie. Om
die agterste staaf dieper as die voorste staaf in die grond te laat ingaan kan
die kettings gekoppel word aan sterk oogboute wat aan die bokant van die
staaf vas is (Figuur 2).

Nog 'n metode waarvolgens dieselfde doel bereik kan word, is om 'n
ligte staaf voor te gebruik en 'n swaarder een agter, en die twee te verbind
deur die kettings deur gate in albei stawe vas te sit soos in die illustrasie
van die voorste staaf aangetoon.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Landbouskool, Glen, O.V.S.)

Kafferkoring.
Daar is verskeie groepe graansorghums (die kafferkoring-familie) waar-

van die kafferkoringsoorte die belangrikste is.

Die plante lyk nie net na mielies nie, maar die plant sowel as die graan
beantwoord aan alle doeleindes waarvoor mielies gebruik word. Hoewel
die voedingswaarde van sorghums 'n bietjie laer is as die van mielies, lewer
dit onder half-droe toestande beter opbringste per morg.

Die gewas word van alhoemeer belang in die droer gedeeltes van die
somerreenvalstreek. Wes-Transvaal en die noordwestelike Oranje-Vry-
staat is die belangrikste sorghum-produserende streke.

Die sorghums groei die beste in warm klimate met 'n matige reenval
(20 tot 25 duim) waar dit nie te koud in die nag word nie. Hierdie gewasse
is meer bestand teen hitte en droogte as mielies, dog sal nie goed aard in
koue, vogtige grond nie. Oor die algemeen is grond wat vir mielies geskik
is, ook geskik vir sorghums, ofskoon hulle op skraler en meer brakkerige
grond sal beantwoord. Diep, geil leemgronde is die beste geskik vir kaffer-
koring.

Hoewel talle inheemse soorte sorghums verbou word, bestaan hulle
hoofsaaklik uit gemengde soorte en dikwels uit tipes met 'n lang groei-

Soorte. seisoen. Die meer verbeterde kafferkoringsoorte het gewoon-
lik plaaslike name, soos Kortwit, Kortrooi, Boesman en

Voelproef, dog hierdie name word in verskillende lokaliteite aan verskillende
tipes gegee.

Vinco (kort, rooi) en Bothaville-wit is twee erkende soorte. Tipes
met 'n kort groeiseisoen wat nie aan die kafferkoring-groep behoort nie,
soos Hegari, Milo en Feterita is uitgetoets dog daar is nie veel sukses mee
ondervind nie. Die Universiteit van Pretoria het die „ Voster " geteel ;
'n verbeterde rooi soort met 'n middelmatige kort groeiseisoen. Die Land-
bouskool, Glen, distribueer 'n wit kafferkoring, die „ Glenelf," wat bale
gouer rypword as Vinco of Bothaville-wit. Kafferkoringsoorte wat bestand
is teen rooiblom word op die Landbouskool, Potchefstroom, geproduseer,
en twee daarvan wat albei 'n matige kort groeiseisoen het, t.w., Potchef-
stroom No. 1 kafferkoring, 'n wit soort, en Potchefstroom No. 2, 'n rooi
soort, is alreeds gedistribueer. Binne afsienbare tyd sal daar nog meer ver-
beterde soorte beskikbaar wees.
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Daar vind 'n betreklik geringe mate van kruisbestuiwing plaas by hier-
die gewasse, met die gevolg dat die boer vinnige verbetering te weeg kan
bring deur seleksie op die land vir opbrings, vroee rypwording, eenvormig-
heid, 'n goeie afstand tussen die aar en boonste blare (om die gevaar van
skimmel- en luisbeskadiging te verminder) en afwesigheid van spruite of
takke.

As boere oor verbeterde saad beskik, moet hulle geen gemengde of
uitgebasterde saad gebruik nie, ten einde die soort wat hulle verbou, suiwer
te hou,

Die grond moet berei word soos vir mielies, behalwe dat met planttyd
'n fyner saadbedding nodig is. Vierhonderd pond superfosfaat per morg,
gee gewoonlik ekonomiese opbringste.

Die beste tyd om te plant, hang af van die soort en die omgewing.
Die eerste helfte van November is 'n geskikte planttyd vir meeste van die

Plant.
soorte wat in die westelike helfte van Transvaal en die Oranje-
Vrystaat verbou word, terwyl dit in die kouer streke of op

swaarder grond die veiligste is om vroeer te plant. Die tipes wat uiters
vroeg ryp word, soos Milo, Feterita en Hegari, kan tot in die laaste week
van Desember geplant word.

Kafferkoringsaad moet geplant word met 'n mielieplanter waarin
kafferkoringplate gesit is. Die rye word gewoonlik drie voet vanmekaar
geplant, en 'n finale stand van 8 tot 12 duim vanmekaar in die rye (wat afhang
van die klimaat, soort en grond-toestande) behoort beoog te word. Deur
die gebruik van skoon saad en planterplate met gate van die regte grootte,
moet alle pogings aangewend word om 'n egalige stand te verkry.

Die saad moet onder normale onnstandighede van 1 tot 2 duim diep
geplant word. Ses tot agt pond saad behoort genoeg te wees om 'n morg
te beplant.

Hierdie gesaaide groei betreklik stadig in die eerste stadiums na ont-
kieming, en is minder bestand teen onkruid as die jong mielieplantjies.
Wanneer die onkruid opkom moet die gesaaide geeg word, en wanneer
die plante 6 tot 8 duim hoog, of hoer is, moet 'n skoffelploeg gebruik word
om tussen die rye te skoffel.

Dit betaal om te skoffel, want op hierdie manier word nie net die onkruid
bestry nie, maar die grond word ook losgehou. Die laaste paar bewerkings
moenie te diep en te na aan die plante wees nie, en wanneer die pitte begin
vorm, kan die werk gestaak word.

Die metode van oes hang af van die doel waarvoor dit gebruik moet
word. As dit vir die graan is, word die are gewoonlik afgesny, dog die

oes.
hele plant kan afgesny en in drooghope gepak word. Laas-
genoemde metode stel die boer in staat om vroeer te oes,

die stronke meer ekonomies te gebruik, die land skoon te kry vir winter-
ploeging en sodoende ook die mieliestamrusper te bestry. Dis gewoonlik
nodig om die are in die drooghope teen beskadiging deur voels te beskerm.
Tensy die plante gesny kan word met 'n selfbind-snymasjien, sal die beste
metode miskien wees om 'n suikerrietmes te gebruik. As net die are geoes
word, moet eers gewag word totdat hulle droog genoeg is om opgeberg te
word. Dis gewoonlik veilig om te oes sodra die stukkie stronk onder die
aar droog is.

Gedorste kafferkoring berei maklik as dit nie droog gemaak word nie.
Dis raadsaam om die graan so in die are te bere op 'n plek waar die
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drogingsproses bevorder sal word, totdat dit droog genoeg is om gedors
te word. Dit kan met 'n gewone dorsmasjien gedors word.

In die geval van kafferkoring is die mieliestamrusper, voels en plant-
luise die ernstigste plae.

Bestrydi ng
Die bestrydingsmaatreels vir die mieliestamrusper is die-

van Plae.	 selfde as in die geval van mielies. Teen die end van die
seisoen kan voelverskrikkers in die lande gesit word, dog daar

is geen praktiese bestrydingsmaatreels vir plantluise nie. In baie dele van
die sorghum-streek kom laasgenoemde plaag slegs af-en-toe voor, dog in
ander dele is dit weer ernstig genoeg om produksie te beperk. Om die
plante te bespuit met derrisol (1 : 500) of tabakekstrak (1 : 90) is doel-
treffend, dog op groot skaal is dit onuitvoerbaar. Die gewas is betreklik
vry van siektes. Die siekte wat meeste voorkom is korrelbrand, en dit kan
bestry word met formalien of verkieslik koperkarbonaat-poeier of patente
kwi ksamestellings.

(F. H. Bosman, Senior Navorsingsbeampte, Afdeling Plantenywerheid.)

	tt” 	

Soetriet.

Van die soetrietsoorte is 'n aantal inheems in Suid-Afrika. Die belang-
rikste verbeterde soorte wat verbou word, is Swart- en Rooi-amber, Oranje,
Sumac, Honey en Gansnek. Die Ambersoorte word you ryp en word op
groot skaal verbou, terwyl die laat tipes, Honey en Gansnek, maar selde
in Suid-Afrika gesaai word.

Die plante lyk baie soon kafferkoring, maar verskil van laasgenoemde
in soverre dat die stronke soet en sappig is, en die are los is (behalwe die
Sumac). Die graan is dikwels nie smaaklik nie, en is geneig om in die aar
te blysit wanneer dit gedors word.

Die waarde van hierdie soetsorghums hang af van hul relatiewe bestand-
heid teen droogte en hul opbringsvermoe. Die gewas word gebruik vir
kuilvoer-, voer- en hooiproduksie ; in hierdie vorms is dit veilig om as voer
gebruik te word. Op die land is dit soms giftig vir vee. Die grond-,
klimaats-, bemistings- en bewerkingsvereistes is dieselfde as in die geval
van kafferkoring.

Die saad kan van die end van Oktober tot die helfte van Januarie geplant
word ; die tyd hang natuurlik af van die lengte van die groeiseisoen en die
soort.

Vir inkuilingsdoeleindes moet die saad 6 duim tot 12 duim vanmekaar
in rye, 3 voet vanmekaar, geplant word. Van 20 tot 40 ton groenmateriaal
kan per morg verkry word. As die vroee soorte met die hand gesaai word,
kan van 60 tot 80 lb. smaaklike hooi per morg daarvan verkry word. Vir
inkuilingsdoeleindes moet die saad begin hard word voordat die plante
afgesny word, want anders mag die kuilvoer suur wees. Vir voer of hooi
kan die gewas op 'n jonger stadium gesny word.

Gewoonlik kan aansienlike verbetering aangebring word deur seleksie
voordat die oes begin ryp word. Aandag moet gegee word aan opbrings,
eenvormigheid, sappigheid en soetheid van die stronke. 'n Waterige middel-
rif van die blaar is geassosieer met 'n sappige stronk, en 'n wit middelrif
met 'n droe stronk.

H Rosman, Senior Navorsingsbeampte, Afdeling Plantenywerheid.)
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Besemkoring.
Hierdie ondersoort van die sorghum-familie word slegs vir sy groot

lang aar verbou. Hierdie gewas kan in meeste van die mielie- en kaffer-
koringstreke van Suid-Afrika verbou word, en hoewel dit bestand is teen
droogte, word die beste opbringste verkry in streke met 'n matige reenval.

Aileen persone wat bereid is om spesiale aandag te wy aan die verbouing,
oes, droogmaak en bemarking van, sowel as aan saadseleksie, behoort besem-
koring te produseer. Die betreklik hoe pryse wat vir hierdie produk
betaal word, is nie noodwendig 'n aanduiding van ooreenstemmende winste
nie.

Die gewas word in twee groepe verdeel, nl. (a) standaard- of lang-
besemkoring, en (6) kort-besemkoring. Seleksies van die Europese kort
soorte het beter resultate gelewer as die Amerikaanse kort- of standaard-
tipes. Eersgenoemde produseer 'n lang aar waarvoor 'n goeie aanvraag op
plaaslike marke bestaan.

Die bereiding van die grond, bemisting, plant en latere bewerking is
dieselfde as in die geval van die kafferkoringsoorte.

Die gewas moet geoes word wanneer die saad in die melkstadium
is en voordat die vesels van die are hul groen kleur verloor het.

Oes. Lang soorte word gewoonlik omgebuig om die oeswerk te
vergemaklik, terwyl sommige van die kort soorte geoes kan

word deur die are uit te trek. Gewoonlik word die are met ongeveer
drie duim van die stingel afgesny. Die geoeste are word gedors en sonder
versuim weggepak om droog te word, ten einde te voorkom dat hulle ver-
bleik of verweer. Die onrype saad word verwyder deur die toppe van die
are in 'n tandroller-dorsmasjien te druk. Droging geskied deur die are in
netjiese windrye te pak met die toppe na binnekant om verbleiking te voor-
kom, of wat nog beter is, deur die are in dun lae op rakke wat beskut is,
te plaas. Die rakke moet naby mekaar wees om direkte blootstelling van
die are aan die son te voorkom. Eenduisend pond bemarkbare are is 'n
goeie gemiddelde opbrings per morg. Voor bemarking moet die are in
twee of drie grade gegradeer word volgens hul lengtes en kwaliteit. Die
are word gebaal vir vervoer, en die stingels moet aan die buitekant wees.

Een van die vernaamste faktore waarvan sukses afhang, is die kwaliteit
van die oes, en daarom is dit nodig om saad van die beste gehalte te gebruik,
die beste groeitoestande te verskaf en insekteplae sover moontlik te bestry.
Aangesien besemkoring met ander sorghums baster, moet dit nie naby laas-
genoemde geplant word nie. Tensy die kweker 'n ander bron het vanwaar
by sy saad kry, moet sorgvuldige saadseleksie toegepas word. Goeie are
behoort lang vesels (die mark verkies 'n vesel wat !anger as 15 duim is) en
'n kort middel-stingel te he. Die vesels moet lank wees, reguit van onder
tot bo, so rond moontlik en nie te grof nie. Die are behoort goed uit die
topblare gegroei te wees.

Besemkoringplae en -siektes behoort op dieselfde manier behandel te
word as in die geval van kafferkoring. Dis klaarblykblik van groot belang
dat die gewas beskerm moet word teen 'n vroed aanval van die mieliestam-
rusper, wat afboor tot in die aar. Plantluise kan die kwaliteit van die are
ook bale benadeel.

(F. H. Bosman, Senior Navorsingsbeampte, Afdeling Plantenywerheid.)
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Suikerriet in Suid-Afrika.
Aangesien suikerriet 'n tropiese gewas is, kan dit in die Unie van Suid-

Afrika slegs in 'n beperkte streek verbou word. Die sogenaamde „ suiker-

Klimaat. 
streek " strek ongeveer van Port Shepstone in die suide tot
die Umfolozirivier in die noorde, en vorm 'n nou strook

langs die kus wat hier en daar verder inskiet na die binneland waar die
hoogte bo die seespieel oor die algemeen beperk is tot sowat 1,000
voet.

Hoe vogtigheid, hitte, hoe reenval en die afwesigheid van ryp is ken-
merkend van die klimaat van die suikerstreek, maar weens die wisselvallige
reenval en herhaaldelike droogtes vergelyk die Suid-Afrikaanse suikerstreek
enigsins ongunstig met die van ander lande. Die klimaatstoestande in
Zoeloeland is oor die algemeen gunstiger as die aan die Natalse kus.

Die gemiddelde reenval aan die Natalse kus is tussen 35 dm. en 40 dm. in
vergelyking met 50 dm. en meer in sekere dele van Zoeloeland. Aangesien
hierdie reen hoofsaaklik gedurende die somermaande val, is die winters
betreklik droog, sodat die oeswerksaamhede wat gewoonlik in die winter
val, aansienlik vergemaklik word. As suikerriet in droe weer ryp word,
is daar verlies van vog en word 'n hoer persentasie sukrose verkry.

Geskikte Streke.

Afgesien van ander ekologiese faktore is die winsgewende verbouing
van suikerriet nou verbonde aan geskikte vervoerfasiliteite van die lande na
die fabrieke. Daar is streke wat uit 'n klimaatsoogpunt geskik is vir suiker-
rietproduksie maar weens uitermate groot afstande van die stasies en fabrieke,
gebrek aan goeie paaie en spoorlyne, nie ekonomies ontgin kan word nie.

In die suikerstreek word swaar, medium en ligte grond aangetref.
Sommige van die swaar gronde is uiters styf en dis moeilik om hulle te bewerk,

G rondsoo rte. 
terwyl die ligte klas dikwels sanderig is. Die ligter tipes
word gewoonlik teen heuwels aangetref en is uit 'n meganiese

oogpunt beter as die baie swaar tipes. Dit is maklik om hulle te bewerk,
hulle is goed gedreineer en die suikerrietwortels kan maklik indring. Hierdie
grondsoorte kan altyd bewerk word. Nadele is gebrek aan vrugbaarheid
en 'n neiging tot erosie, sodat die lande langs contourlyne geploeg en
beplant word.

Medium grond kom op die rande van heuwels en gelyktes voor, maar
word op plekke ook in laagliggende gedeeltes aangetref. Dis betreklik
maklik om hierdie tipes te bewerk, en hulle is oor die algemeen vrugbaar
en goed gedreineer. Die alluwiale vlaktes wat baie vrugbaar en fisies in 'n
goeie toestand is, word by hierdie groep ingesluit.

Swaar grondtipes is tot laagliggende dele en vleie beperk, en hoewel
hulle vrugbaarder is as die ligte grondsoorte, is hul fisiese toestand gewoon-
lik swak. Dreinering is dikwels 'n moeilike taak, en hulle het 'n hoer
suurgehalte as die medium en ligte grondtipes. In die geval van hierdie
gronde moet aandag gegee word aan die regte voggehalte wanneer geploeg
en geskoffel word. Oor die algemeen is die grond van die heuwelhange
rooierig van kleur, terwyl die laagliggende grond grys tot swart is.

Bereiding van die grond.—'n Goed-bereide saadbedding is van net soveel
belang vir suikerriet as vir ander gewasse. Geld bestee aan die deeglike
bewerking van die grond voor planttyd sal deur die verminderde verbouings-
koste vergoed word. Kollerige stande suikerriet kan dikwels aan swak
bewerking van die grond met planttyd toegeskryf word.
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Nuwe grond.—Wanneer nuwe grond gebraak word, lewer die braak-
of sooiploeg met 'n lang, vlak, konveks rysterplaat die beste resultate. Dit
keer die sooi heeltemal om sodat dit op sy rug le, met die gevolg dat die
plantegroei vinnig en deeglik kan ontbind. Dit verhoog die humusgehalte
van die grond tot 'n groot mate en vergemaklik ook toekomstige werk-
saamhede. 'n Roller word soms gebruik om lugruimtes te sluit en sooie op
pas-gebraakte grond vas te druk. Dis die beste om nuwe grond in die somer
te braak, daarna 'n paar keer in die winter met 'n skottelploeg te ploeg en
weer een- of meermaal in die lente om te ploeg. In die lente moet diep
geploeg word, maar dis nie raadsaam om te diep te ploeg waar die bogrond
vlak is nie, aangesien die ondergrond wat daardeur na die oppervlakte
gebring word geneig is om die normale groei van die gewas te belemmer.
Dis die voordeligste om heuwelploee van die skottel- of rysterplaattipe te
gebruik om teen hellings te ploeg.

Ou Lande vir Suikerriet.—Ten einde ou mielielande, ens., vir suikerriet
voor te berei, word aanbeveel dat hulle in die winter en daarna weer in die
lente geploeg word. Indien die land skoon is, kan dit in die lente met 'n
Oliver- of dergelike tandploeg bewerk word in plaas van dit weer om te
ploeg.

Ou Suikerrietlande.—Dit skyn asof die swaar skottelploeg die beste is
wanneer ou suikerrietlande weer beplant word, omdat dit die ou wortels
die beste omkeer. Vir heuwels word die omkeerbare skottelploeg aan-
beveel, terwyl die vasstel-skottelploeg op gelyktes met sukses gebruik
word.

Die raadsaamheid om oorkruis te ploeg, hang in alle gevalle af van die
ligging van die grond ; teen hellings moet dit byvoorbeeld nie toegepas
word nie, aangesien dit erosie in die hand werk.

Tyd, Metode en Afstand van Plant.

Suikerriet word oor die algemeen in die lente, van September tot
November, en in enkele gevalle nog later geplant. Die suikerriet wat in
die lente geplant word, lewer blykbaar 'n meer egalige oes as die wat later
geplant word.

Die gewas word aangeplant deur middel van steggies wat feitlik net
soos aartappels geplant word.

Wanneer die grond, nadat dit geploeg is, deur middel van 'n eg of
skottelploeg bale goed fyngemaak is, word 'n ploeg met 'n dubbele ryster-
plaat of 'n walgooier gebruik om yore te trek. Die afstand tussen die yore
is in Suid-Afrika gemiddeld 5 vt., hoewel dit in ander suikerriet-produserende
lande 4 vt. of selfs 3 vt. is. Die wydte van die voor is gewoonlik 9 dm. en die
diepte 6 dm. Die „ saad " of suikerrietsteggie wat gewoonlik met die
hand geplant word, word op die bodem van die voor in een aaneenlopende
ry in lengtes van omtrent 12 vt. geplaas. Dis die beste om die steggies met
skoffels toe te gooi, hoewel 'n bedrewe werksman dit met 'n enkelvoorploeg
sal kan doen.

Die steggies word 'n paar duim dik met grond toegegooi om hulle goed
te bedek. Dis belangrik om die steggies goed te bedek, en die grondbedek-
king wissel af van 2 duim vir swaar grondsoorte tot 4 duim vir ligte tipes.

Net soos in die geval van ander gewasse, moet saadseleksie bestudeer
word. In die geval van suikerriet verskaf die stam die materiaal vir voort-
planting, en dit is derhalwe noodsaaklik om spesiale sorg te bestee aan die
keuse van stamme wat vir aanplantdoeleindes gebruik word. Slegs sterk,
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gesonde en groeikragtige stamme behoort uitgesoek te word van 'n stand
wat ongeveer 12 maande oud en by voorkeur die oorspronklike stand of
die eerste hergroei moet wees. Ondervinding het geleer dat sulke steggies
die mees bevredigende resultate lewer. Verder het ook geblyk dat die
jonger gedeeltes van die stam die groeikragtigste is en eerder groei as die
ouer en harder gedeeltes. Om hierdie rede word die bo-punte van die
plante gewoonlik vir „ saad " gebruik.

Die doel hiervan is dieselfde as in die geval van ander gewasse, byv.
om onkruid uit te roei, die grond te belug en 'n kombers vir vogbewaring

te verskaf. Die goedkoopste metode vir die uitroeiing van
Bewerking. 

jaar-onkruidplantjies is deur die land te eg. Tot onlangs nog
het suikerriet-kwekers nie geeg nie uit vrees dat hulle die gewasse sou be-
skadig. Vandag vind hierdie metode egter meer en meer byval, en begin
kwekers hul lande onmiddellik of kort na planttyd te eg. Indien die weer
dit toelaat, word die land met tussenpose van ongeveer 5 dae geeg totdat die
suikerriet omtrent 'n voet hoog is. Eers word die land met die rye langs
geeg en later of en toe oor die rye. Na die gewasse 'n hoogte van 1 voet be-
reik het, word die eenryskoffelploeg van die Planet Junior-tipe (Uba-skoffel-
ploee) gebruik.

Die aantal kere wat geskoffel moet word, sal natuurlik van die fisiese
toestand van die grond en van die onkruid afhang.

As die eg die skoffelploeg voorafgaan, behoort ongeveer 5 bewerkings
voldoende te wees totdat die suikerriet sluit. Soms word tussen die rye,
naby en weg van die plante, een of tweemaal geploeg met die sogenaamde
Ponie-ploeg om die grond los te maak, maar as die grond aanvanklik goed
voorberei was, behoort dit nie nodig te wees nie.

Een van die duurste items in suikerrietproduksie vandag is hand-
skoffelwerk en dit word gevoel dat hierdie duur werk tot 'n minimum ver-
minder kan word deur 'n stelsel toe te pas waarin die eg, skoffelploeg en
miskien die ponie-ploeg saam gebruik word.

Daar moet op gewys word dat die eg alleen met sukses gebruik kan
word op lande wat betreklik vry is van kluite en ander moontlike obstruksies
soos ou suikerrietwortels wat miskien oor die jong plante getrek kan word
sodat hulle beskadig word. Dit is noodsaaklik dat die eg lang tande moet he.

Die vraagstuk van bemisting is vir die suikerrietplanter besonder
ingewikkeld, aangesien soveel uiteenlopende resultate verkry is, wat onge-

Bem isti ng. 
twyfeld aan die verskillende grondsoorte toegeskryf kan word.
Volledige kunsmismengsels is en word nog steeds gebruik, maar

dit is uiters twyfelagtig of hulle werklik vir alle grondsoorte in die suiker-
streek nodig is. In baie dele word die beste resultate verkry van blote
superfosfaat in hoeveelhede van 600-800 lb. per acre in die geval van die
eerste stand en 300-400 lb. in die geval van die hergroei.

In fosfaatproewe wat op die suikerproefstasie, Mount Edgecombe,
uitgevoer is, het geblyk dat superfosfaat vir die eerste-stand- sowel as
hergroei-suikerriet beter is as alle ander soorte fosfaatmisstowwe, met
inbegrip van beenmeel. In die laaste tyd is meer aandag gegee aan die
bemistingswaarde van die afvalprodukte van fabrieke soos filterperskoek en
melasse. Uitstekende resultate is verkry van toedienings van 10 ton of
meer per acre.

Waar stikstofhoudende kunsmis nodig is, is dit die beste om dit in een
of ander organiese vorm soos walvismeel toe te dien, tensy die suikerriet
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onder besproeiing of op klam grond gekweek word, wanneer ammonium-
sulfaat of natriumnitraat gebruik kan word. As potas nodig is, word dit
gewoonlik in die vorm van potasmuriaat verskaf.

Toediening van Kalk.—Beweer word dat suikerriet onder neutrale grond-
toestande die beste groei, en aangesien meeste van ons grond vir suiker-
verbouing aan die suur kant is, lyk dit of goeie resultate verkry behoort te
word as kalk toegedien word. Suikerrietboere wat kalk toegedien het, is
van mening dat dit op laagliggende swaar grond voordelig is, terwyl positiewe
resultate nie altyd in die geval van ligter grondsoorte verkry is nie. Die
goeie resultate wat op ligte grond verkry is met die toediening van filter-
perskoek waarvan (volgens gewig) uit kalk bestaan, mag 'n aanduiding
weer dat kalk 'n goeie uitwerking op suikerriet het, tensy alles aan die or-
ganiese stof toegeskryf word.

Groenbemisting.—Gebrek aan humus is een van die uitstaande kenmerke
van die meeste suikerrietgronde, en alle pogings behoort aangewend te
word om hierdie toestand te verhelp. Aangesien suikerboerdery oor die
algemeen 'n eenbedryf-onderneming is, is daar min of geen kraalmis beskik-
baar nie. Hierdie misstof kan deur swaar toedienings van 10 tot 20 ton
filterperskoek per acre vervang word, maar die voorraad daarvan is beperk.
In resente jare het die gebruik van groenbemisting as 'n middel om die
humus te herstel, in swang gekom. Onder die nie-peuldraende gewasse
neem bokwiet die eerste plek in. Dit groei vinnig, !ewer binne 'n betreklike
kort tydperk 'n groot hoeveelheid materiaal op en ontbind gou. Die
resultate met hierdie gewasse was bevredigend, veral by hergroei-suikerriet.

Peuldraende groenbemistinggewasse is ook met sukses gebruik, en die
ferweelboontjie, kafferboontjie en Indiese hennep word gebruik. Hierdie
drie gewasse, veral die ferweelboontjie, is geskik vir 'n sogenaamde „ lang
braak-le ".

Dis dikwels raadsaam om ou suikerrietlande 'n jaar te laat rus voor
hulle weer beplant word, en gedurende hierdie tydperk kan 'n peuldraende
groenbemistingsgewas geplant word. Hierdie gebruik word sterk aanbeveel
na die laaste hergroei en dit lyk of dit oor die algemeen deur die suikerriet-
boere goedgekeur word. Daar bestaan egter 'n mate van twyfel oor die
raadsaamheid om groengewasse na elke hergroei tussen die rye te plant.
Terwyl daar in die geval van 'n nie-peuldraende groenbemistingsgewas
slegs organiese stof en geen addisionele plantvoedsel toegedien word nie,
verskaf die peulgewas as dit geent is, organiese stof sowel as ekstra stikstof,
wat 'n belangrike saak is. Dis die beste om alle groenbemistingsgewasse
net na die bloeityd in te ploeg, aangesien die maksimum hoeveelheid
plantmateriaal op hierdie stadium verkry word en die plante weens hul hoe
sapgehalte betreklik gou ontbind.

Aangesien organiese stof so'n belangrike rol speel in verband met
grond, is dit te hope dat groenbemisting nie net of en toe gebruik sal word
soos vandag gebeur nie, maar dat die gebruik daarvan 'n algemene praktyk
sal word.

Wat soorte betref, is die Suid-Afrikaanse suikerrietnywerheid op die
oomblik in 'n oorgangstadium. Vanaf die begin van hierdie eeu tot 'n paar

soorte. 
jaar gelede is feitlik net een soort verbou, nl. Uba. Hierdie
soort wat in 1884-85 uit Indie ingevoer is, aard uitstekend

onder die enigsins wisselvallige klimaats- en grondtoestande van die Natalse
suikerstreek. Bestandheid teen droogte en die vermod om op swak grond
goeie opbringste te fewer, was uitstaande kenmerke daarvan. Met verloop
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van tyd is dit egter gevind dat Uba baie vatbaar is vir streep- en bontblaar-
siekte wat agteruitgang van suikerriet veroorsaak, en bowendien het dit
geblyk dat Uba weens die hoe veselgehalte daarvan nie 'n ideale suikerriet
vir verwerking is nie, daar die koste te hoog is.

Sedert die oprigting van die suikerproefstasie, Mount Edgecombe, onder
die direkteurskap van mnr. H. H. Dodds, is pogings aangewend om geskikte
soorte in te voer met die doel om Uba geleidelik te vervang. Gedurende
die afgelope paar jaar is verskeie waardevolle soorte op Mount Edgecombe
beskikbaar gestel, waaronder P.O.J. 2785, geskik vir stywe, swaar grond ;
P.O.J. 2878, aanbeveel vir verbouing onder besproeiing ; C.O. 281 vir ligte,
sanderige grond, en C.O. 290 vir middelmatige grondtoestande. Die P.O.J.
-suikerriet is dikker as die Uba en het beslis 'n hoer suikergehalte ; dit
staan ook bekend as „ sagte " riet, aangesien dit 'n lae veselgehalte het en
maklik is om te verwerk, sodat die koste aansienlik verminder word.

Die C.O. suikerriet wat uit Indie afkomstig is, lyk op die Uba, maar
fewer beter opbringste, het 'n effens hoer sukrosegehalte, en groei vinniger.

Wat die streep- en bontblaarsiekte betref, is die nuwe soorte, uitge-
sonderd C.O. 281, vatbaar, maar nie tot dieselfde mate as Uba nie. C.O. 281
is vir alle praktiese doeleindes onvatbaar.

Die P.O.J.-suikerriet is op die suikerproefstasie op Java geteel. Hoewel
dit lyk of daar in geskikte omgewings beslis 'n toekoms vir hierdie nuwe
soorte is, sal Uba waarskynlik behou word waar toestande effens ongustig is.

Oes.

Dit duur ongeveer 22 maande voordat pasgeplante Uba suikerriet
gereed is vir verwerking. Sagte suikerriet word onder ideale toestande
en onder besproeiing in 12 tot 14 maande ryp. Hergroei van Uba suikerriet
kan ongeveer 20 maande na verwydering van die vorige stand ge-oes word.
Suikerriet word met die hand deur middel van die sogenaamde suikerriet-
messe ge-oes, aangesien tot dusver geen geskikte masjien vir hierdie doel
uitgevind is nie. Gewoonlik word suikerriet gedurende die droe winter-
maande afgesny, maar voor dit geskied, word die gewas gebrand of afge-
stroop. In die eerste geval word die hele land aan brand gesteek en al die
droe blare afgebrand, in die tweede word die blare met die hand afgetrek.
Hoewel dit beslis voordelig is om suikerriet te brand vir cover die oeskoste
daardeur verminder en die oeswerksaamhede bespoedig word, is dit ook
beslis nadelig, omdat baie suikerrietgrond, soos reeds aangetoon, 'n tekort
aan organiese stof het, en hierdie gebruik nie alleen die organiese stof wat
in die grond aanwesig is, beInvloed nie, maar dit ook onmoontlik maak om
die lae humusgehalte in die vorm van ontbinde blare aan te vul. Daar is
voldoende bewyse dat die behoud van afval later opbringste verbeter. Dit
moet toegeskryf word aan die byvoeging van organiese stof wat die vry-
stelling van plantvoedsel en die bewaring van vog teweegbring.

Dis 'n voldonge feit dat die sukrosegehalte van gebrande suikerriet
nie tot dieselfde mate as die van ongebrande suikerriet agteruitgaan na dit
ge oes is nie, maar as die oeswerksaamhede behoorlik georganiseer en die
suikerriet onmiddellik na die fabriek vervoer word, behoort agteruitgang
geheel-en-al uitgeskakel te word.

Na die suikerriet afgestroop of gebrand is, word dit so laag moontlik
afgesny. Dis noodsaaklik om die plante laag of te sny ten einde die onderste
gedeelte van die stam te kry wat die rykste aan sukrose is, en ook om die
stoppel in die regte toestand vir hergroei te laat. Die onryp toppe word
afgesny en die suikerriet word dan na die fabriek vervoer.
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Suid-Afrikaanse suikerrietopbringste is laag in vergelyking met die van
ander lande.	 Dit is hoofsaaklik toe te skryf aan die felt dat die suikerriet

Opbringste.
hier in byna alle gevalle van die enigsins wisselvallige natuur-
like reenval vir sy vogvoorraad afhanklik is. Bowendien is 'n

aansienlike gedeelte van die grond wat vir suikerriet-verbouing gebruik
word, bale arm. •

Waar die reenval wisselvallig en die grond arm is, moet 'n geharde
soort suikerriet soos die Uba geplant word, maar ongelukkig gaan die
gehardheid van hierdie soort suikerriet nie met 'n uitstaande opbringsvermoe
gepaard nie. Tot onlangs was nog 'n faktor wat daartoe bygedra het, die
gebrek aan vroee soorte wat groot opbringste lewer vir aanplanting in grond-
soorte wat hul vog behou. Tot 'n sekere mate is dit ook te wyte aan ver-
keerde bewerkingsmetodes en onvoldoende bemisting.

Gedurende die afgelope paar jaar het daar in die suikerbedryf in Suid-
Afrika 'n omwenteling plaasgevind, en met die toepassing van besproeiing op
'n uitgebreide skaal, die beskikbaarstelling van nuwe soorte en die aanwending
van meer moderne verbouingsmetodes, word dit verwag dat daar binnekort
'n aansienlike vermeerdering sal plaasvind in die gemiddelde opbrings wat
tans oor die hele suikerstreek slegs 20 ton per acre bedra.

Suikerriet is 'n oorjarige plant, en as dit onder gunstige toestande
verbou word en goeie behandeling kry, kan van die suikerriet wat in een

H erg roe i. 
jaar geplant is verskeie oeste verkry word. Die nuwe lote
wat uitskiet na die voriges afgesny is, word die hergroei ge-

noem. In die Suid-Afrikaanse suikerstreek is drie tot vier hergroei-oeste
min of meer die ekonomiese perk met „ Uba," maar onthou moet word
dat bale aandag daaraan gegee moet word om dit betalend te maak. Sodra
die vorige oes verwyder is, moet die land so bewerk word dat die volgende
oes behoorlik sal groei. In die eerste plek moet die afval behandel word.

As die land gebrand word, is daar maar min oorblyfsels, en dis die
algemene gebruik om die materiaal wat daar oorbly, bymekaar te maak en
in elke tiende ry opeen te hoop sodat nege rye geploeg en bewerk kan word.
Die land moet weg van die rye of en so na aan die plante as moontlik geploeg
word, en om hierdie rede moet geploeg word voordat die spruite lank
uitgegroei het, omdat die wortels anders raakgeploeg kan word met die
gevolg dat die gewas 'n terugset kry. Nadat die land geploeg is, moet dit
ge-eg word met 'n tand-eg om die grond fyn te maak. Daarna word die land
herhaaldelik met tussenpose geskoffel totdat die plante te dig opmekaar is.
Waar die land nie gebrand is nie, word die afval daaroor gestrooi. Soms
laat boere die afval verspreid oor die lande le, maar dit word egter nie as 'n
gesonde gebruik beskou nie, aangesien dit daardeur onmoontlik word om
die land met gewone gereedskap te bewerk en slegs van hande-arbeid
gebruik gemaak kan word. Dis baie beter om die afval in elke tweede ry
te plaas sodat een lyn bewerk kan word. Die skoon rye word dan geploeg
en bewerk soos hierbo aangedui. Deur hierdie metode toe te pas, word
die organiese stof behou en die intensiewe bewerking van die helfte van
die land terselfdertyd vergemaklik. Die rye waarin die afval opeengehoop
word, vereis geen behandeling nie, aangesien die dik bedekking die groei
van onkruid verhoed en ook as 'n kombers dien. Dit word aan die hand
gegee dat die afval by die bereiding van die land vir die volgende hergroei
geplaas moet word in die rye wat tevore bewerk is en dat die rye dan be-
werk word waarop die afval by die vorige bewerking bly le het. Teen
hierdie tyd het die ou afval reeds tot so'n mate ontbind dat dit ingeploeg
kan word.
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Beweer word dat deur die toepassing van hierdie metode van her-
groeibestuur in Porto Rico en Cuba bale groter oeste verkry is as in die
geval waar die afval verspreid oor die land gelaat is.

Die inploeg van vars afval lewer meganiese moeilikhede, maar selfs
al sou dit moontlik wees om die afval, wat nog nie ontbind het nie, met die
grond to laat verbind, sou so'n prosedure afgekeur moet word, aangesien
die suikerriet, waarskynlik as gevolg van 'n tydelike gebrek aan stikstof,
daardeur nadelig beInvloed word.

Koste van Suikerrietproduksie.
Verslag No. 194 (1935) van die Raad van Handel en Nywerheid verstrek

syfers met betrekking tot die koste binne die verskillende vertakkings van
die suikernywerheid. Hierdie syfers is gebaseer op die inligting wat geduren-
de 'n resente ondersoek deur die suikerbelange voorgele is, en kan dus
as 'n betreklik juiste weerspieeling van die huidige koste in verband met
suikerrietproduksie in Suid-Afrika beskou word.

Suikerriet word aan die een kant deur individuele planters en aan die
ander deur die fabrieke gekweek, en om hierdie rede is die koste van die
planter en van die planter-fabrikant afsonderlik bepaal.

Koste van Planter.

Tabel 1.—Opsomming van verbouingskoste per ton suikerriet, 1932-33.

Omvang van individuele
op brings.

Onder
2,000

ton per
jaar.

Tussen
2,000 en

4,000 ton
per jaar.

Tussen
4,000 en

6,000 ton
per jaar.

Oor 6,000
ton per

jaar.

Totale opbrings. . 	 20 31 15 6
Gemiddelde	 hoeveelheid suiker-

riet geproduseer deur indivi-
duele kwekers wat verslag gegee
het 1,225 ton 2,827 ton 5,001 ton 9,094 ton

s.	 d. s.	 d. s.	 d. s.	 d.
Produksiekoste per ton suikerriet

Lone (naturelle) 	 6	 6 4	 1 3	 7 3	 2
Rantsoene 	 1	 7 1	 0 010 1	 0
M isstowwe 	 0	 9 0	 7 0	 4 0	 8
Vervoer 	 0 11 0 10 0	 9 0	 6
Instandhouding 	 0	 6 0	 7 0	 5 0	 4
Ander plaas-uitgawes. 	 1	 1 0 10 0	 7 0	 5

11	 4 711 6	 6 6	 1
Waardevermindering 	 011 0	 8 0	 6 0	 4
Blanke toesig en administrasie 	 2	 4 2	 2 2	 2 2	 3
Rente op kapitaal teen 5 persent 3	 9 2	 8 3	 1 2	 3
Vervoer na fabrieke 	 2	 8 1	 6 1	 2 1	 1

Totaal 	 21	 0 14 11 13	 5 12	 0

Uit Tabel I blyk dat die produksiekoste per ton suikerriet aansienlik
afwissel na gelang van die omvang van die individuele opbringste, maar as
die syfers vir die koste onder die hoof „ minder as 2,000 ton per jaar "
slegs by benadering juts is, moet besef word dat, as die gemiddelde prys
13s. per ton is, bale van die individuele kwekers teen onwinsgewende pryse
sal moet produseer.
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Koste van Planter-fabrikant.

Tabel II weerspieel die koste per ton suikerriet van 8 van die planter-
fabrikante oor 'n tydperk van 4 jaar.

Tabel	 verbouingskoste per ton suikerriet van agt plase 1930-34.

Jaar
1930-31.

Jaar
1931-32.

Jaar
1932-33.

Jaar
1933-34.

Reken-
kundige
gemid-
delde

vir	 die
vier jaar.

. Gemiddelde onder suiker-
riet 	 80,454 80,586 82,100 84,246 81,846

!.	 Suikerriet ge-oes, in ton 	 862,898 783,611 886,250 923,822 864,145
I. Gemiddelde opbrings in ton

per acre 	 22.5 19.9 21.8 22.5 21	 7
Verbouingskoste— s.	 d. s.	 d. s.	 d. s.	 d. s.	 d.

Arbeid	 (nie-blanke) 	 6	 1 6	 1 4 11 5	 Of 5	 64
Rantsoene en ander uit-

gawes. 	 1	 10 1	 81 1	 34 1	 24 1	 6
Misstowwe 	 0	 4 0	 6 0	 6 0	 7 0	 5*
Besproeiingskoste 	 — 0	 24- 0	 2 0	 2+ 0	 14
Vervoer.. 	 0	 54 0	 64 0	 5 0	 54- 0	 5f-
Instandhouding 	 0	 44 0	 5 0	 44 0	 4 0	 44
Diverse	 plaas-uitgawes 	 0	 2 0	 2+ 0	 14 0	 14 0	 1f

9	 3 9	 7f 7	 9f 7 11 8	 74

Waardevermindering 	 0	 32 0 \52.4 0	 5 0	 5+ 0	 5
ilanke toesig. 	 0 114- 1	 0 0 1011 0 104 0 11
,dministrasie 	 0 10 0 11+ 0 104 0 11+ 0 10f
(ente op kapitaal teen 5 persent 1	 11 2	 4* 2	 1+ 2	 1+ 2	 12

13	 3 14	 5 12	 Of 12	 3,4 12 111
/ervoer na fabrieke... 	 0 114 1	 0 0 114 0 11 0 114

rotate koste by fabrieke 	 14	 24 15	 5 13	 Of 13	 2f 13 11+

Met die oog op die felt dat produksie in die geval van hierdie plase op
groot skaal plaasvind, sou 'n mens laer produksiekoste verwag, maar die
hoer nie-blanke arbeidskoste en rantsoen-uitgawes asook besproeiingskoste
vernietig waarskynlik die voordele van die laer koste ten opsigte van mis-
stowwe, vervoer na fabrieke en depresiasie op kapitaal.

Die koste-rekenmeester van die Raad van Handel het in 'n poging om
die koste per ton suikerriet vir beide planters en planter-fabrikante by
benadering vas to stel, alle faktore wat die produksie van suikerriet beInvloed,
sorgvuldig in ag geneem, en gee die tentatiewe syfer van 14s. aan. Die
ekonomiese posisie van suikerrietproduksie kan in onderstaande twee sinne
uit die verslag saamgevat word : „ Die onvermydelike gevolgtrekking is
dat suikerrietproduksie onder heersende toestande in die nywerheid, nie 'n
betalende onderneming vir die kleiner planters is nie. As aan die ander
kant rekening gehou word met 'n vermindering van die koste soos deur
die Vereniging van Suikerrietkwekers voorgestel, kan planters wat 4,000
ton en meer, en veral die wat 6,000 ton en meer, produseer waarskynlik 'n
redelike inkomste verwag."
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Verkoop van Suikerriet, Verwerking en Raffinering.

Verkoop.—Tot 1926 is suikerriet aan die fabrieke verkoop op 'n gewig-
basis, afgesien van die sukrosegehalte daarvan, maar hierdie stelsel was
onbevredigend, aangesien die werklike suikergehalte van die suikerriet,
wat baie afwissel, geheel-en-al buite rekening gelaat is, sodat dit tot bale
groot ontevredenheid onder die planters gelei het. Toe 'n konferensie
van die gekombineerde suikerbelange in 1926 gehou is met die doel om die
nywerheid te reorganiseer, is ooreengekom om die verkoopstelsel te ver-
ander. Vandag word alle suikerriet volgens gewig en persentasie sukrose
verkoop. Besendings wat uit verskeie bronne by die fabrieke aankom,
word geweeg en die prys van die suikerriet is gebaseer op persentasie
sukrose wat dit volgens gewig bevat. Hierdie stelsel moedig planters aan
om beter soorte te plant, beter verbouingsmetodes toe te pas en die suiker-
riet onmiddellik na dit afgesny is, aan die fabrieke te lewer—almal faktore
wat die sukrosegehalte belnyloed.

Verwerking en raffinering.—Sekere suikerfabrieke vervaardig slegs ru-
suiker wat as sulks uitgevoer of vir verdere behandeling na die raffinadery
gestuur word. Ander produseer weer ru-suiker vir uitvoer, maar vervaardig
ook ongeraffineerde fabrieks-witsuiker, wat van 'n baie hoer graad is as die
werklike ru-suiker. Tussen hierdie twee groepe en die sentrale raffinadery
ressorteer die onafhanklike raffinaderye wat in hul vervaardigingsproses die
suikerriet tot geraffineerde suiker kan verwerk.

Die werklike fabrieksproses is deels meganies en deels chemies. Suiker-
riet wat by die fabrieke aankom, word op dryfbande afgelaai wat dit deur
twee vergruisingsrollers na die sogenaamde „ meule " voer.
meule bestaan uit Brie draaiende rollers of silinders met V-groewe van
afwissellende grootte ; en in een fabriek kan daar van 3 tot 7 van hulle wees.
In sommige fabrieke word die suikerriet eers deur ronddraaiende suiker-
rietmesse en/of 'n stamper behandel voordat dit deur die vergruisings-
rollers gaan met die doel om dit so goed moontlik voor te berei voordat dit
die rollermeule bereik en daardeur die mees-doeltreffende ekstraksie te
verseker.

Wanneer die riet deur die vergruiser en die eerste meul is, is meer
as 60 persent van die gewig suikerrietsap of meer as 70 persent van die
sukrose ge-ekstrakeer.

Die oorblyfsel van die riet nadat dit deur 'n meul gegaan het, word
„ bagasse " genoem. Na dit deur die eerste meul is, gaan die bagasse deur
verdere meule, en elke keer word meer sap ge-ekstrakeer.

Ten einde die doeltreffendheid van suikerrietekstraksie te verhoog,
word water of 'n oplossing (mengsel) van water en sap van die vorige meul
op die bagasse gespuit nadat dit deur elke meul is. Deur middel van hierdie
proses wat bekend staan as versadiging of weking, word die oorblywende sap
yerdun en ekstraksie bevorder.

Die sap van die meule word dan deur siwwe van verskillende ontwerpe
gestuur en bereik daarna die verhelderingstadium.

Die bagasse, die enigste fabrieks-byproduk, word in die fabrieke ge-
woonlik vir brandstofdoeleindes gebruik. Wanneer die bagasse die meule
verlaat, bevat dit ongeveer 50 persent houtagtige vesel.

Suiwering.—In die produksie van ru-suiker word verheldering van die
sap waardeur onsuiwerhede op 'n vroee stadium verwyder word, teweeg-
gebring deur kalk by te voeg en die sap te verhit,
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Vir die vervaardiging van ongeraffineerde suiker van 'n hoer graad
word verskeie chemikaliee by die kalk gevoeg. Kalk word gebruik om die
organiese sure wat in die sap is, te neutraliseer. Na die kalkbehandeling
word die sap tot by kookpunt verhit en dan toegelaat om te besink. Die
helder sap word dan geskei van die afsaksel wat daarna deur 'n filterpers
gaan. Gedurende hierdie proses word uit die afsaksel perssap gehaal wat
dan met die helder sap gemeng word.

Die oorskiet in die pers word filterperskoek genoem en teenswoordig
word dit op groot skaal as 'n misstof vir suikerriet gebruik.

In die bleikproses vir die vervaardiging van wit suiker, word die sap
eers met swaeldioksied behandel, en daarna op die gewone wyse verhelder.
Die karboniseerproses net soos die bleikproses, word in die vervaardiging
van wit suiker toegepas. Beweer word dat 'n suiker van meer egalige gehalte
verkry word wanneer die karboniseerproses toegepas word as wanneer
slegs die bleikproses toegepas word, en afgesien daarvan word die werklike
suikeropbrings verhoog, omdat die sap wat op hierdie wyse verkry word,
baie suiwerder is.

Kalk word in tenks by die koue ru-sap gevoeg en hierdie tenks is ge-
woonlik met stoomverhittingsklosse toegerus. Daarna word kooldioksied
deur die sap en kalk gestuur. Uiteindelik word die gekarboniseerde sap
deur die filterperse getap en dan gebleik soos in die bleikprosesse.

Na die verhelderingsproses volg die verdampingsproses waardeur 'n
stroop met 'n voggehalte van ongeveer 45 persent verkry word.

Na die verdamping vind kristallisasie plaas. In hierdie stadium word
'n digte massa kristalle of korrels en stroop gevorm wat „ massekute "
genoem word.

Hierdie „ massekute " gaan dan na die sentrifugaaltoestelle waarin
dit teen 'n hoe sneiheid rondgeslinger word. Gedurende hierdie proses
word die suikerkristalle geskei van die melasse wat dan weer met 'n bietjie
oorspronklike stroop gekook word.

Deur middel van die sentrifugaal-proses word suikerkorrels van 'n hoe
gehalte verkry, maar die melasse is natuurlik van 'n laer graad. Die melasse
word 'n hele paar keer gekook totdat die lae-graad melasse verkry word
wat nie meer gekristalliseerde suiker produseer nie.

Raffinering.—Op hierdie stadium kry ons die ongeraffineerde suiker wat,
Indien dit nie as ru-suiker of fabrieks-witsuiker verkoop word nie, deur die
raffineerproses gaan. Gedurende hierdie proses word die fabrieksuiker
gewas, gesuiwer, gefiltreer, ontkleur, gedroog en afgewerk totdat dit
uiteindelik as geraffineerde korrelsuiker bemark word.

(W. Schultz, Lektor in Akkerbou, Landbouskool, Cedara.)
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B. Winter ge wasse.
Koring, Hawer, Rog, ens.

IN byna elke distrik van die Unie word een of meer van die wintergraan-
soorte—koring, hawer, gars en rog—verbou. Soms word hulle verbou

net om to dien as wintervoer, soms vir welding en graan tegelyk en in
andere gevalle alleen vir graan. In die winterreenstreek word feitlik al
die graan verbou volgens droeland-metodes gedurende die reenseisoen.
In die somerreenstreek word wintergraan verbou onder besproeiing of
onder die droelandstelsel gedurende die winter en lente wanneer daar bale
min of geen reen val nie. Elke streek het dus sy eie probleme en moeilik-
hede. Die winterreenstreek is meer geskik vir die produksie van winter-
graan ; maar daar word tans ook groot hoeveelhede koring gewen in die
somerreenstreke, en veral in die Oranje-Vrystaat, ten spyte van die felt
dat in hierdie geweste daar meer wisselvalligheid in die bedryf is, veral
waar droeland-metodes gevolg moet word. Waar 'n betroubare voorraad
besproeiingswater voorhande is, is die bedryf ook meer stabiel.

Koringproduksie in die Unie.

Gedurende die afgelope ses jaar het daar groot skommelinge in winter-
graanproduksie plaasgevind. Gunstige weerstoestande en abnormale eko-
nomiese toestande, tesame met die beskermingsbeleid ten opsigte van koring,
was hiervoor verantwoordelik. Koringproduksie het sterk toegeneem,
grotendeels deur ontginning van nuwe grond, maar ook deur vervanging
van die ander wintergraansoorte deur koring. In die winterreenstreek word
meer as vyftig persent van die koring, hawer, hawerhooi, gars en rog van
die Unie gewen.

Die toename beide in produksie en in die oppervlakte onder koring
word aangegee in Tabelle 1 en 2 en Figure 1 en 2.

Tabel 1.—Koringproduksie in Suid-Afrika, volgens streke.	 Die gemiddelde
vir 1919 tot 1923, en 1929 tot 1933.*

Streek.

1919-1923. 1929-1933.

Sakke.
Persentasie

van
Totaal.

Sakke.
Persentasie

van
Totaal.

Suidwestelike Kaap 	 924,245 47 1,696,638 52
Orige deel van Kaapland 623,098 32 929,442 28
Oranje-Vrystaat 	 174,361 9 365,871 11
Transvaal 	 241,155 12 274,835 9
Natal 	 3,607 2,547 —

Totaal vir die Unie 	 1,966,466 100 3,269,333 100

*Syfers geneem uit „ Wettenskaplike Pamflet No. 145 " „ Uitbreiding van Koring
produksie in Suid-Afrika " deur Dr. F. R. Tomlinson.
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Tabel 2.—Oppervlakte onder Koring in Suid-Afrika, volgens streke. Gemid-
delde vir 1919 tot 1923, en 1929 tot 1933.*

Streek.

1919-1923. 1929-1933.
Persentasie
Vermeer-

dering.
Morge.

Persentasie
van

Totaal.
Morge.

Persentasie
van

Totaal.

Suidwestelike Kaap. 170,198 42 246,000 38 45
Orige deel van Kaap-

land 	 136,866 34 168,625 26 23
Oranje-Vrystaat 	
Transvaal 	

62,503
37,202

15
9

178,968
55,000

28
8

186
48

Natal 	 799 894 12

Totaal vir Unie 	 407,568 100 649,487 100 59

Fig. 1 illustreer duidelik die toename in oppervlakte onder koring.
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Fig. 1.—Grafiek wat die oppervlakte (in duisende morge) onder koring in,verskillende
streke van die Unie aantoon. (Sien Wet. Pamf. No. 145 hierbo gemeld.).
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Die gladheid van die lyne (Fig. 1), wat dieop pervlaktes onder koring in
die Suidwestelike Kaap en in Transvaal voorstel, toon reeds die stabiliteit
aan van die bedryf in hierdie geweste, waar koring hoofsaaklik met winter-
reêns of onder besproeiing gekweek word. Die skerp-gepunte lyne, wat
die oppervlaktes in die Oranje-Vrystaat en die orige deel van Kaapland
voorstel, toon die wisselvalligheid van die be dryf in daardie streke aan.
In nat jare word baie gesaai, in droe jare minder. In die Vrystaat was die
1931-oes geskat op 735,000 sakke (van 311,000 morge) terwyl die 1932-oes
geskat was op 93,000 sakke (van 181,000 morge).

Die skielike toename in koringproduksie gedurende die afgelope jare
word uitgebeeld in Fi guur 2.

900 

-00 400 .

100 -

A 4 5=44032+124

I ,' Y=678.85+50.0X

500

LOO

Alghn
YAW

II
300
.910 1915 1920 1925 1930 1935

Fig. 2.—Grafiek wat die jaarlikse koringproduksie in die Unie in mi joene pond aangee
en die neiging in produksie aantoon (volgens gegewens in die reedsgenoemde Wet. Pamf.
No. 145).

In hierdie grafiek stel die gepunte lyn die werklike totale jaarlikse
koringproduksie in die Unie voor ; die reguit lyne toon die produksie-
strekking aan. Terwyl die produksie van jaar tot jaar heelwat afwissel,
is dit duidelik dat van 1910 tot 1927 daar 'n klein en bale Iangsame toename
in produksie was. Sedert 1928 is daar egter 'n geweldige snelle styging to
bespeur.

Opbrings per Morg.—Wat die gemiddelde opbrings per morg betref,
word die hoogste in die suidwestelike Kaap aangetref. Die gemiddelde
vir die verskillende streke (bereken tilt Tabelle 1 en 2) word in Tabel
3 gevind.

Tabel 3.—Koringopbringste per morg vir die verskillende streke in die Unie.
Gemiddelde vir 1919 tot 1923 en 1929 tot 1933.

Streek. 1919 tot 1923.

(In sakke per morg.)
Suidwestelike Kaap 	 5.4
Orige deel van Kaapland 	 4.5
Vrystaat 	 2.8
Transvaal.. 	 6.5
Natal 	 4.5

1929 tot 1933.

(In sakke per morg.)
6.9
5.5
2.0
4.9
2.8
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Die suidwestelike Kaapland toon 'n sterk vermeerdering in opbrings
per morg vir die periode 1929 tot 1933 in vergelyking met die van 1919
tot 1923. Die orige deel van Kaapland insgelyks, terwyl die ander streke
alma! 'n daling vir dieselfde tydperk toon.

Beperkende Faktore in die Verbouing van Wintergraan.

Klimaat, en veral reenval, is die mees belangrike faktor, wat sukses
met graan-verbouing bepaal. Skraalgrond siektes en onkruide is almal
faktore wat opbringste verminder, maar is meesal nie so belangrik coos
klimaat nie.

Die Suidwestelike Kaap is die vernaamste wintergraanstreek van die
Unie. Hier val die reen in die winter gedurende die groeiseisoen van die
graan en dit wissel af van 12 tot 30 duim per jaar. Die reendistribusie op
die Elsenburgse-proefstasie is tipies van wat in die streek verkry word,
by.:—

Gemiddelde Maandelikse Reenval : Elsenburg, MuldersvIel, K.P., vanaf
1915 tot 1934.

Januarie 	  0.72 duim.	 Julie 	  3.67 duim.
Februarie 	  0.69	 „	 Augustus. 	  3.36	 ,,
Maart 	  0.67	 „	 September 	  2.70	 ,,
April 	  1.49	 „	 Oktober 	  1-53	 ,,
Me! 	  3.36	 Pt	 November 	  1.43	 IP

Junie   4.97 „ Desember  0.57

Reens in Maart en April word verwelkom sodat die hawer vroeg gesaai
kan word en die grondvoorbereiding vir koring vroeg kan begin. Vroee
reens help om onkruide uit te roei, want met die eerste reens ontkiem
baie onkruidsaad en so gou as dit op is word dit doodgeploeg voordat die
koring gesaai word. As die winterreens laat begin, word die saaiwerk
vertraag. Droogte gedurende Augustus en September (as die graan in
die vinnige groeistadium verkeer) is baie skadelik ; gebrek aan water in
Oktober veroorsaak weer gekrimpte graan, en reens gedurende oestyd
benadeel die gehalte van die graan. Sagte deurdringende reens gedurende
die groeiseisoen het 'n gunstige uitwerking ; stortreens veroorsaak grond-
verspoeling en toeslaan van die grond.

Dit is moeilik om presies die gewenste reenval vir goeie oeste aan te
gee, want dit hang bale af van die grondgeaardheid, verdamping, aard van
reenval, ens. By die Langgewens-proefstasie, Malmesbury, is die jaarlikse
reenval sowat 12 duim, maar as die reenval van die regte aard is en
die distribusie goed dan word uitstekende oeste gewen. Groot dele van die
graanstreek in die suid-westelike Kaap het 'n jaarlikse reenval van 12 tot
15 duim.

Die somermaande is warm, maar na April daal die temperatuur vinnig.
Gedurende Junie en Julie is dit koud, maar ryp kom selde voor. Na 15
Augustus styg die temperatuur weer en vind daar vinnige groei plaas. In
Oktober is dit warm genoeg vir die graan om gou ryp te word. Sterk winde
in hierdie tyd swot soms die graan plat en veroorsaak uitslaan van graan.

Ander Graanstreke.—Langs die suidkus val daar in die winter gewoonlik
goeie reens, maar droogteperiodes is nie seldsaam nie. Graanproduksie
neem hier met rasse skrede toe, veral nou dat roesbestande-soorte verkryg-
baar is.
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In die noordoostelike Kaap en in die Vrystaatse distrikte, langs die
Basoetolandse grens, word heelwat koring gewen. Hawer en gars vir
hooi en weiding word ook gekweek. Die reens kom hoofsaaklik in die
somer voor ; die winters is cli-oog. Droeland-metodes word toegepas,
deur water uit die vorige somerreens op te gaar vir gebruik op die graan-
lande in die winter. Droogtes kom in hierdie omgewing voor sodat graan-
produksie wisselvallig is ; dit is gewoonlik goed na goeie somerreens en
swak na droogtes in die somer.

In die ander dele van die Vrystaat en in Transvaal word heelwat koring
onder besproeiing gekweek en goeie oeste word gewen. In Natal word
wintergraan selde gesaai, want die klimaat is ongeskik. In die Karo word
orals lappies koring en hawer onder besproeiing gesaai vir graan en weiding.
In die droe noordwestelike Kaap is koring die vernaamste graangewas ;
en dit word daar vir 'n groot deel in saaidamme gekweek.

Soms speel ander faktore ook 'n belangrike rol in graanproduksie.
Voels doen op sommige plekke baie skade, en in ander dele weer is die koring-
plantluis en sprinkane die oorsaak van groot verliese. In dele soos Lyden-
burg, veroorsaak die kort groeiseisoen en ryp soms swak opbringste deurdat
die vroee gesaaides sodra dit in die aar kom deur ryp beskadig word, en
die Iaat gesaaides bevange rypword as gevolg van droe warm weer vroeg in
die somer. Hael veroorsaak ook soms groot verliese.

Onkruide.

In alle dele van die graanstreke is onkruid 'n bale groot oorsaak van
verminderde opbringste en swak kwaliteit graan. In dele van die suid-
westelike Kaap is onkruid die grootste probleem van die graanboer.

Wildehawer (Avena fatua spp., A. sterilis spp., en A. barbata spp.) word in
al die graandistrikte aangetref. Vertraagde ontkieming, waardeur saad
vir jare in die grond kan bly voordat dit ontkiem, is die moeilike faktor
in die bestryding van hierdie onkruid. By die Langgewens-proefstasie
word grond, wat met wildehawer besmet is, vroeg in die winter vlak
los geghrop en bemis, en dan word hawer of weikool daarop gesaai, wat
dan vir welding gebruik word. Gedurende Augustus of September word
die grond diep gebraak. Die meeste wildehawer in die bogrond ontkiem
dan, word stompgewei, en dan doodgeploeg. Vlak ploeg voor saaityd
verhinder verder dat die diep ingeploegde wildehawersaad, wat nie ont-
kiem het nie, kan opkom om die koringoes te besmet. Die skoonhou
van lande deur uittrek van onkruid met die hand, die gebruik van skoon
saad en van mis en strooi wat vry is van onkruidsaad, is die vernaamste
ander bestrydingsmiddels.

Ramenas of Wildemoste,t (Raphanus raphanistrum en Brassica sinapis)
is 'n uiters gevaarlike onkruid in graan. In baie dele van die graandistrikte
het hierdie onkruid so vervuil dat dit twyfelagtig is of dit ooit heeltemal
uitgeroei sal kan word. Die beste bestrydingsmiddel is om te voorkom
dat dit op graanlande kom. Gebruik skoon saad en hou die lande skoon
deur jaarliks alle ramenasplante te vernietig. Waar lande erg besmet is
kan jong plante doodgespuit word met verdunde swawelsuur (5 persent
oplossing).

Wilde-ertfies of wildewieke (Vicia spp.) het in die laaste jare geweldig
toegeneem en is seker vandag die gevaarlikste onkruid op graanlande.
Die saad kan alleen met groot moeite en onkoste van die koring geskei
word en dit het 'n nadelige invloed op die kwaliteit van die graan. Die
uitroei van wilde-ertjies is uiters lastig, daar soms tot 70 persent van die
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saad hardskalig is en dus jare in die grond kan le voordat dit ontkiem. Uit-
trek van die onkruid is nie altyd doeltreffend nie, daar die plante weer uit-
spruit van die ondergrondse deel van die stam. Vernietiging deur versigtige
grondbewerking in die braakjaar, die gebruik van skoon saad, uittrek van
plante met die hand, afsny waar besmetting erg is, en hooi of kuilvoer maak
van 'n mengsel van graan en wilde-ertjies is die vernaamste bestrydings-
middels wat in swang is. Ongelukkig word sommige wilde-ertjiesoorte
sleg bewei deur diere sodat beweiding selde doelmatig is as 'n bestrydings-
mid del.

Drabok (Lolium temulentum) is 'n gras wat diere graag vreet. Die saad
daarvan is veral nadelig in hawer of hawerhooi wat aan perde gevoer word,
daar dit hul senuweestelsel aantas. In hawermout het dit ook 'n giftige
uitwerking op mense. Die bestrydingsmiddels is coos die van wildehawer.

Ander onkruide, wat voorkom in graanlande, is Predikantluis (Bromus
maximus), Jobskraaltjies (Silene spp.), Duwweltjiedoring (Emex australis),
en naeltjies (Lithospermum arvense). Hulle kom soms in sulke hoeveelhede
voor dat baie skade aangerig kan word. Die duwweltjie, met sy harde dorings,
steek deur die kloue van skape en gee bale moeite waar stoppellande deur
skape bewei word. Hierdie onkruide word bale sleg of gladnie deur diere
gevreet, en gevolglik is versigtige grondbewerking in die braakjaar die
beste metode om hulle te bestry.

In sommige dele doen Steenboksuring of Rheeboksuring (Rumex aceto-
sella) ook kwaad. Die onkruid groei goed op grond wat arm is aan humus.
Dit word beweer dat swaar toedienings van mis die onkruid laat verdwyn.
Vaalkweek (Cynodon dactylon) is ook 'n wydverspreide onkruid veral op
sanderige grond. Ploeg en dan eg gedurende die droe somermaande stel
die plante bloot aan die son, sodat hulle uitdroog en dood gaan. Die droe
bewerking van lande gedurende die sourer het egter, 'n nadelige invloed
op grondstruktuur. Langs die kusstreek van Bredasdorp is die wilde-
appelliefie (Physalis minima) 'n ernstige onkruid en baie grond het daardeur
nutteloos geword vir graanbou. Die onkruid kan uitgeroei word deur
'n aantal bespuitings met natrium-chloraat (10 persent oplossing). Daar
die onkruid egter ook voorkom in die veld, is algehele uitroeiing onmoont-
lik. Voels en skape, wat die vrug vreet, versprei die saad. In baie dele van
die graanstreek is kakiebos (Inula graveolus) 'n lastige onkruid op braaklande.
Grondbewerking (ploeg en eg met 'n skotteleg) gedurende die somer
is die enigste bestrydingsmiddel in gebruik.

A.—Boerderystelsels in die Winterreenstreek.

Op 'n paar uitsonderings na, hou al die graanboere ook 'n trop skape
aan. Gedurende die afgelope paar jaar het die neiging egter ontstaan om
meer en meer aan die graanbou te doen en om die veeteelt te verwaarloos.
Die stelsel is nou byna uitsluitlik in swang om helfte van die bougrond
te saai en die ander helfte te braak vir graan in die volgende seisoen. Die
gevolg is dat die vee verminder of verwaarloos moet word. 'n Meer nadelige
boerderystelsel kan nouliks bedink word, want dit lei tot die uitputting
van die grond, veral wat organiese materiaal betref, dit stel die grond byna
gedurig bloot aan verspoeling, en dit moedig ook die groei van onkruide
aan, en vermeerder graansiektes, sons tulpbrand en vrotpootjie, wat in die
grond oorlewe. Hierdie stelsel maak die boer dus heeltemal afhanklik van
die graanoes, sodat 'n epidemiese graansiekte of ongunstige weerstoe-
stande die hele inkomste van die jaar kan vernietig. Die boer word
hierdeur ook oorlaai met werk in sekere dele van die jaar, terwyl by
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feitlik werkloos is in andere tye van die jaar. Eindelik lei so'n stelsel ook
tot vermeerdering in die produksiekoste. Vroeer was daar 'n ouland-periode
(grond onbewerk gelaat) van een tot twee jaar tussen die saaijaar en braak-
jaar gelaat en die grond het in die tyd gedien vir weiding. Enkele kere
gebeur dit dat die koring in die volgende seisoen opgevolg word met 'n
haweroes—'n praktyk wat nou slegs in die natter distrikte gevolg word.
Die saai van koring in twee agtereenvolgende jare geskied alleen op vrug-
bare nuwe grond, „ driesland ", soos dit genoem word. Die wisselbou-
stelsels wat dus aangetref word, is : (1) Koring, braak ; (2) koring, ouland,
braak ; (3) koring, hawer, braak ; (4) koring, hawer, ouland, braak. Daar
is ook ander stelsels, maar die kom alleen by wyse van uitsondering voor.
Die volgende wisselboustelsel word op Langgewens toegepas, en is 'n be-
paalde verbetering op die ouer stelsels : Koring ; stoppelland geghrop in
April en gesaai met hawer en–of weikool vir weiding, braak in September
(mis ingeploeg) ; hawer gesaai in Mei ; braak in Junie–Julie (kaf ingebraak).
Hierdie stelsel maak voorsiening vir organiese materiaal en verminder
on kruid besmetting.

Met slegs enkele uitsonderings, word geen weidingsgewasse of voer-
gewasse gesaai nie. Selfs die saai van weikool op braakland vir somer-
beweiding, of van graan vir beweiding laat in die winter en in die !ante, is
nou seldsaamhede.

Steisels wat Aanbeved word.

As wol-, vleis-, en suiweipryse weer dieselfde pail bereik as die van
graan, sal die huidige nadelige stelsel seker geleidelik verander word tot
stelsels wat meer doeltreffend is en minder skadelik vir die grond. Enige
algehele skielike verandering sal onprakties wees. Die eerste vereiste is
om langsamerhand oor te gaan tot 'n veeteelt-rigting met wol, vetlammers
of suiwelprodukte as ekstra bronne van inkomste. In die graandistrikte
sal graanbou waarskynlik altyd 'n belangrike bedryf bly, maar sy huidige
posisie as feitlik die enigste bedryf is verderflik van die standpunt van
grondproduktiwiteit en is ekonomies ongesond.

Die moontlikheid van voerproduksie is reeds bewys deur die proewe
wat uitgevoer is deur die Stellenbosch–Elsenburgse Landboukollege van die
Universiteit van Stellenbosch (S.E.L.K.U.S.). Beeskool, mangelwortels,
lusern, soutbos, kafferwaatlemoen, weikool en nog bale ander plante kan
met sukses op droeland gekweek word in die graandistrikte. In sommige
dale kan hierdie gewasse op byna al die gronde gekweek word, in andere
alleen op uitgesoekte grond. Hierdie gewasse, saam met kuilvoer (wat gemak-
lik gemaak kan word), maak 'n graanbou-veeteeltbedryf heeltemal moontlik.

Die sorgvuldige opgaar van die mis sal veel bydra om die gebrek aan
organiese materiaal aan te vul. Proefondervindelik is bewys gelewer dat
die inbraak van mis 'n bale gunstige invloed op graanopbringste uitoefen.
Die kweek van voergewasse, en die grondbewerking en beweiding, wat
daarmee gepaard gaan, maak dit moontlik om graanonkruide te bestry.

Proefnemings het ook bewys dat die graanstrooi 'n waardevolle bron
van organiese materiaal vir die grond is. Boere, wat strooi verbrand—soos
bale boere doen—pleeg 'n misdaad teen hul grond, want die vernaamste
gebrek in graanlande is hulle tekort aan organiese materiaal. Ander bronne
vir verskaffmg van organiese materiaal is niters beperk. Dit word sterk
aanbeveel dat alle graanstrooi ingebraak word. Die beste praktyk is om
die strooi, met dorstyd, in kaf om te sit sodat dit maklik uitgestrooi en
ingeploeg kan word. Van 1-1- tot 2 ton strooi per rnorg (d.w.s. min of meer
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soveel as 'n normale graanoes oplewer) is 'n veilige hoeveelheid om toe
te dien. As die strooi met saaityd nie verrot is nie, sal die graanoes op
sulke grond op 'n misoes uitloop. Dit is dus noodsaaklik dat daar genoeg
water in die grond is met braaktyd om verrotting te verseker. Die veiligste
is dus om die strooi vroeg in te braak (Junie en Julie). Op gronde wat laat
gebraak word, moet mis, wat reeds deels verrot is, ingeploeg word.

Met 'n ekstensiewe boerderystelsel, soon graanbou, is die moontlikhede
vir groenbemisting gering. Die reenvalsyfers toon ook dat die grootste
gedeelte van die graanstreek 'n te geringe reenval ontvang om groenbe-
misting te kan toepas. Daar moet nie alleen genoeg water wees om die
groenoes te kweek nie, maar ook om dit te laat vrot. Die braakperiode moet
ook in die meeste gevalle 'n periode van waterversameling wees. In baie
dele is een jaar se reen te min om 'n groot graanoes te wen. Waterverbruik
vir die kweek van 'n groengewas is dus nie raadsaam nie. Aileen in distrikte
sons Stellenbosch, waar die reenval hoog is, kan groenbemisting met sukses
toegepas word, daar opbringste dan van 30 tot 50 persent hoer is as op
grond wat alleen gebraak word (proefnemings op Elsenburg en Stellen-
bosch).

Op die proefperseel op Jongensklip word nou 'n stelsel uitgetoets
wat belowe om 'n groot sukses te word. Een deel grond word gebruik
vir die kweek van lusern vir beweiding ; en intussen word 'n wisselbou-
stelsel van koring, hawer (of welding), braak op die orige grond toegepas.
Na 3 of 4 jaar word die lusern omgeploeg en deur koring gevolg. Gelyk-
tydig kom 'n tweede stuk grond onder lusern. Dit meen dat na sowat
12 jaar at die grond reeds lusern gedra het en groot voordeel daaruit geput
het. Die diepwortelstelsel van die lusernplant maak die ondergrond los,
laat baie organiese materiaal in die grond, en het 'n gunstige uitwerking
op die koringoes wat daarop voig. Hierdie stelsel maak ook 'n groter
veeteeltbedryf moontlik, en die groei en vermeerdering van graanonkruide
word gestrem.

In die droer, meer sanderige, dele van die winterreenstreek word
heelwat rog gekweek. Hier vervang rog die koring as die hoofoes. Ge-

Sandveld. 
durende die afgelope jare, het gunstige koringpryse egter
die rog tot 'n mate verdring. Dit is in die Sandveld, ten

noorde van die Bergrivier, wat die meeste rog gekweek word. Graan-
produksie is hier moeilik. Die sandgronde is betreklik arm, en baie moei-
likheid met waaisand word ondervind. Om sukses met hierdie kias grond
te behaal, is dit noodsaaklik dat daar soveel organiese materiaal as moontlik
in die grond gebring moet word. Langer wisselboustelsels, met invoeging
van !anger weidingsperiodes sal ook help. Rog is die graansoort wat hier
die beste aard. Die wisselvallige en iae reenval, gepaard met waaisand-
moeilikhede, maak dit twyfelagtig of graanbou ooit 'n stabiele bedryf in
hierdie geweste sal word.

In die droe Noordweste is graanverbouing niters wisselvallig. Die
graan, hoofsaaklik koring, word op braakland gesaai. In reenjare word

soms goeie oeste gewen, maar net so dikwels is die koring-
Saaidam-	 oes ook 'n mislukking. Interessant is die sogenaamde saai-
stelsel.

damstelsel wat ook in hierdie geweste toegepas word. Vloed-
water word gelei op gelyke terrasse wat omring is deur lae walle, sodat
die water vir 'n tyd lank bly staan om die grond te week. As genoeg water
ingesak het, word die orige water op laer terrasse gelei. So you as die grond
weer ploegbaar is, word dit bewerk en gesaai. Die gesaaides word dan
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dikwels ryp sonder verdere besproeiing. As water egter beskikbaar is,
word die koring later natgelei.

Dit is twyfelagtig of koring die voordeligste gewas is in hierdie streek.
Waarskynlik sal meer stabiliteit in die boerdery verkry word as voergewasse
die koringoeste vervang. Langs die Sakrivier is daar boerderye waar feitlik
jaarliks uitstekende koringoeste deur middel van die saaidamstelsel gewen
word. Die saaidamstelsel is egter daarvan afhanklik, of vloedwater beskik-
baar gaan wees of nie.

In sekere dele van die graanstreek, veral in die omtrek van Darling,
Langebaan en Vredenburg, is suiwelboerdery 'n belangrike vertakking

van die boerdery. Hier word meer gedoen aan voergewas-
Graan- en	 produksie, maar verdere uitbreiding, veral ook in die rigting
suiwelboer -

dery.	 van kuilvoerproduksie, is moontlik. Sappige voer vir die
droennaande, van Januarie tot Mei of Junie, is die vernaamste

probleem. Met drodland-lusern, beeskool, nnangelwortels, ens., en kuil-
voer van hierdie gewasse behoort die suiwelbedryf meer stabiel te wees.

Graanproduksie sal ook verbeter word. Daar is groot moontlikhede
vir uitbreiding van die suiwelbedryf dwarsdeur die graanstreke.

In die omstreke van Robertson, Worcester, Montagu, Ladismith en
Klaver word die grootste gedeelte van die brougars van die Unie gewen.

Besproeiing word toegepas, maar geen vaste wisselbou-
Onder	 stelsels word gevolg nie. Afgesien van wingerd en vrugte,
besproeiing.	

i s lusern, ertjies, pampoene en mielies die vernaamste ander
gewasse, wat gekweek word. Die gronde is vrugbaar, en opbringste is hoog.
'n Gesonde wisselboustelsel, behoorlike bemisting, veral met fosfate, die
bestryding van siekte en brak, en noukeurige aandag aan die produksie
van 'n hoe kwaliteit graan, is die vernaamste faktore wat aandag vereis.
Gedurende die afgelope jare was daar 'n neiging om gars twee jaar na mekaar
te kweek op ou lusernlande wat baie vervuil het met onkruid. Die eerste
graanoes dien om onkruid dood te smoor en die tweede as 'n pleegoes,
waarin lusern weer aan die gang gesit word. Die hoe koringpryse gedurende
die afgelope jare was die oorsaak dat koring die gars deels vervang het,
en aangesien daar roesbestande koringsoorte te vinde is, is dit heeltemal
moontlik dat koringverbouing nou 'n vaste plek in die bedrywighede van
hierdie omgewings verower het.

Verbouing van Graan in die Winterreönstreek.

Koring word feitlik altyd op braakland gesaai en, daar water 'n be-
perkende faktor in groot dele van die graanstreek is, moet die braakland

bewerking gemik wees op waterbesparing. Die lande word
Grondvoor-	 in Junie en Julie ingebraak met strooi, en in Augustus met
bereiding.

mis. In die meeste gevalle is diep ploee beter as vlak ploee
omdat reenwater dan beter opgevang en vasgehou word. Alle onkruide
en alle ander organiese materiaal moet deeglik toegeploeg word. Proef-
nemings het duidelik getoon dat los ghrop van die oppervlakte in September,
wanneer die winterreens ophou, 'n baie gunstige uitwerking op opbringste
het. Die oesvermeerderings hierdeur was op Langgewens, gemiddeld 20
persent meer as op braaklande wat nie losgemaak is nie. Op gronde wat
geneig is om toe te slaan, word 'n ghrop gebesig ; waar toeslaan nie voor-
kom nie kan 'n skotteleg gebruik word.

Onder gewone omstandighede behoort die braakland nie weer bewerk
te word nie totdat die grond met saaityd vlak geploeg word. Dit is dan ook
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wenslik om te wag tot die onkruidopslag op is en dan te ploeg. Dit is wenslik
om alle fosfaat-misstowwe in te ploeg. Meesal word spesiale misstof-strooiers
gebruik om die misstowwe eweredig te versprei. Enige masjien kan gebruik
word, mits die saaidikte sekuur gekontroleer kan word en die masjien die
misstowwe eweredig uitstrooi.

Soros gebeur dit dat die winterreens laat wegbly en omdat die boer
dan baie druk werk op hande het, word die lande droog bewerk, d.w.s.
die lande word of losgeghrop of omgeploeg en die graan en misstowwe
word „ drooggesaai ". Hierdie praktyk is gewoonlik nie so goed as eers-
genoemde nie, maar is een wat die boer weens druk werk noodgedwonge
soms toepas. Na die eerste reens moet suike lande so you as die grond dit
toelaat, losgeeg word, want die grond word met droogbewerking bale
fyn gemaak en is sterk geneig om toe te slaan.

Daar is nog baie ander metodes van grondbewerking in gebruik. Grond-
bewerking in die sourer tensy dit volg op 'n reen, het 'n skadelike uitwerking.
Die bewerking van droe grond moet cover moontlik altyd vermy word.
Aileen as onkruide coos kweek, boksuring, wilde appeliefie of kakiebos
die braaklande vervuil, is die bewerking van droe grond in die somer ge-
oorloof, want die beskadiging van die grondstruktuur is geringer as die
onkruidskade. Sulke grondbewerkings-metodes in die somer as ploeg of
eg of met 'n spoorstaaf sleep, meet almal afgekeur word. Proefnemings
het die nadelige uitwerking daarvan bewys. In Caledon en Bredasdorp
word braaklande dikwels in September vir 'n tweede keer geploeg. Die
uitwerking is bepaald gunstig, maar die metode is te duur om aan te beveel
en nie beter as die ghrop-bewerking nie. Watter braaklandbewerking
ook al toegepas word, die doel moet wees om (1) onkruide (die water- en
voedseldiewe) te vernietig, (ii) die grond los te hou om maklik water te
kan opneem, (iii) waterverdamping te verminder (hoe min ook al hierdeur
bespaar mag word), en (iv) om toeslaan van die grond te verhoed. Ghrop-
bewerking, wat die kluitjies na die oppervlakte bring en die fyngrond na
onder sif, is veral waardevol om toeslaan te verhoed.

Waar besproeiing nie toegepas word nie, volg hawer, gars en rog op
die koringstoppels of kom op braakland. Waar stoppelland gebruik word,
word geploeg na die eerste winterreens geval het. Droogomploeg van
stoppellande is selde 'n sukses. Hier moet veral gesorg word om diep
te ploeg sodat die onkruidsaad, wat saam met die koring gegroei het en op
die oppervlakte 18, diep toegedek word, anders sal die hawer of gars vol
onkruid wees. Stoppellandgraan moet altyd 'n goeie stikstofbemisting
kry.

Gars onder besproeiing gesaai, kom soms op braakland, soms volg dit
op somergewasse, en enkele male ook op lusern. In alle gevalle word die
grond egter in Mei natgelei, geploeg, geeg en daarna gesaai. 'n Goeie
fosfaatbemisting is altyd nodig om vet gars vir broudoeleindes te verkry.

Die graan word in April, Mei en Junie gesaai. As die winterreens
bytyds kom, is 15 tot 30 Mei waarskynlik die beste saaityd vir koring en

Saaityd. rog, 1 April tot 15 Mei vir hawer en gars. Onder besproeiing
word gars tussen 15 Mei en 15 Junie gesaai. Graan wat bestem

is vir welding moet so vroeg moontlik in die grond kom. Dikwels beslis
die aanvangdatum van goeie winterreens die saaityd. Waar „ droogge-
saai " word, ontkiem die graan eers na die eerste reens. Koring en rog
wat na 15 Junie gesaai word, en hawer en gars wat na 1 Junie gesaai word,
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ly dikwels droogte net voor rypwording en word dikwels deur roes aan-
getas.

Dikte van Saai of Plant is belangrik en moet noukeurig gedoen word.
In die Unie word oor die algemeen dun gesaai. In streke met 'n betreklike
hoe en betroubare reenval word koring en rog taamlik dik gesaai, sowat
120 tot 140 pond per morg. Die grootste deel van die graanstreek saai
egter teen 100 tot 110 pond per morg, terwyl in die bale droe streke van
30 tot 60 pond per morg gesaai word. Hawer vir graan word gewoonlik
teen 120 tot 130 pond per morg gesaai ; hawer vir hoof of weiding teen
140 tot 160 pond per morg, Gars word gewoonlik teen 90 tot 100 pond
per morg gesaai.

Die saad word deur middel van 'n koringplanter geplant of anders
met die hand gesaai en dan Of ingeploeg Of ingeeg. Van hierdie drie metodes

Saaimetodes. 
is die eerste verreweg die beste. Proefnemings op Langgewens
toon dat die eweredige saaidikte en saaidiepte, wat met die

planter verkry word, 15 tot 20 percent groter opbringste verseker as
wanneer die graan „ bo gesaai " is en dan ingeeg, ingeghrop of ingeploeg
is. Swak oeste word verkry waar saad ingeghrop word op ongeploegde
grond. Meesal ook word saad gespaar waar die planter gebruik word.
Daar is verskeie planters van verskillende tipes. Op grond wat maklik
toeslaan, moet die ghropplanter voorkeur kry bo die skottelplanter. Dikwels
is dit nodig om toegeslaande grond te eg net voordat die graan opkom.
In gevalle waar die grond deur bewerking bale fyn gemaak is, word 'n
goeie stand verkry deur baie vlak met die planter te plant.

Waar met die hand gesaai word (b.v. in nat fare as die lande geneig is
om deurslag te gee) is Meg van die saad beter as inploeg. Inploeg het die
gevolg dat party van die saad baie diep toekom en ook dat die saad op one-
weredige dieptes is. Dit is van die allergrootste belang dat die saad you
en gelyk opkom en eweredig dik staan.

Dit is bale belangrik dat die koringplanters sorgvuldig uitgetoets word
om die beste saaidiktes te verseker. (Vir metode sien „Boerdery in Suid-
Afrika ", Maart 1931).

Soms word die saad en die misstowwe gelyktydig met 'n planter gesaai
en kom die twee saam in dieselfde grippie. As die grond net effens klam
is, kan stikstofmisstowwe en veral organiese stikstofmisstowwe (soos
goewermentsghwano) die saad doodmaak, want die saad, wat begin
ontkiem, word vernietig deur die sterk konsentrasie van ammoniak wat
gevorm word. Hierdie verskynsel is dikwels die oorsaak van 'n slegte
stand, en soms word dit selfs nodig om oar te saai. Vermy hierdie moeilik-
deur stikstofmisstowwe liewers by wyse van bobemisting te saai of anders
deur die uitgangspype van die saad en misstowwe aan die planter so te stet
dat daar grond tussen die misstowwe en die saad val. As die grond goed
nat is kom hierdie moeilikheid nie voor nie.

Gedurende die groeiseisoen het die graan nie veel aandag nodig nie.
As die grond egter deur swaar reens toegeslaan is, sodat die plantjies nie

kan deurkom nie, moet die grond geeg word om die kors te
Verdere	 breek. Dit is ook bale wenslik om die lande van tyd tot tyd
behandeling.

deur te loop en skadelike onkruide, soos ramenas, wilde-
ertjies, ens., uit te trek en te brand om erger besmetting te voorkom.
Waar die reenval gunstig is, is die toediening van 'n bobemisting van
ammoniumsulfaat teen sowat 100 pond per morg bale waardevol, en groter
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opbringste, tot 50 persent, is hierdeur verkry. In droe jare en droe streke
moet dit egter nie gedoen word nie want die uitwerking kan selfs skadelik
wees. In die natter distrikte behoort bobemistings met stikstof egter 'n
gereelde praktyk te wees. Dit is van die grootste belang dat die mis toe-
gedien word net voor die graan in die pyp kom.

Waar graan in die vroee groeistadium bewei word, moet dit geskied
voordat dit in die pype kom. As 'n graanoes ook gewen moet word, sal
bobemisting met stikstof veel doen om die nadelige invloed van die beweiding
te verminder. Op graan wat te geil groei—iets wat in die winterreen-
streek selde gebeur—sal beweiding 'n gunstige invloed uitoefen. Graan
wat uitsluitlik vir beweiding bestem is kan met voordeel na elke stomp-
beweiding 'n bobemisting van stikstof kry. Wisselbeweiding moet in alle
gevalle toegepas word sodat die graan in die tussenposes kan herstel. Aan-
houdende beweiding verminder die opbrings aansienlik.

Waar graan onder besproeiing verbou word, word die grond met
ploegtyd natgelei, dan weer net voor die graan in die pype kom en 'n derde

keer sowat met blomtyd. Veral moet gesorg word dat van dat
Graan onder die graan in die pype kom tot na blomtyd dit nooit droogte
besproeiing.

ly nie. 'n Vierde besproeiing kan geskied na blomtyd. Die
aantal besproeiings en die hoeveelheid water op 'n keer sal egter baie
afhang van die gronddiepte en hoeveelheid water beskikbaar. Gars vir
broudoeleindes moet nie watergebrek ly in die laat groeiperiode nie. Volop
water in hierdie tyd meen grout styselryke korrels geskik vir broudoeleindes ;
watergebrek veroorsaak dat die korrels klein en verkrimp is.

Graan groei langsaam in die middel van die winter maar skiet vinnig
op gedurende Augustus en September as die lente intree. Oestyd begin
in Oktober en duur tot begin Desember volgens soort en die omgewing.
Die sandveld en Piketberg oes gewoonlik die eerste.

Vir graandoeleindes word meesal eers geoes wanneer die korrels
ver gevorder is in die deegstadium, net voordat die korrels hard en bros

word. Soorte wat geneig is om uit te slaan, moet vroegtydig
oes van	 gesny word. In alle gevalle is dit wenslik om die graan goed
Graan.

droog te he met dorstyd.

Vir hoof moet hawer in die deegstadium geoes word net as die land
geel begin skyn. Meesal word hawer eers later geoes, sodat, as hooipryse
laag is, die oes gedors kan word. Gars vir groenvoer word gesny net voordat
dit in die aar kom.

Die beste stadium vir die oes van gars is wanneer die plante geelryp is.
As dit in hierdie stadium gesny is, droog die gerwe langsaam, en met die
regte hantering word hoe kwaliteit graan verkry. Sorg dat die gerwe nie op
kiam grond le nie om sodoende verkleuring te vermy. Ook is dit
ongewens om die gerwe lank in die skroeiende son te laat le daar te grote
uitdroging dan plaasvind. Die gerwe word op 'n hoop gedra en so gepak
dat so min gerwe as moontlik in aanraking met die grond kom.

Die meeste graan word met selfbinders geoes. Daar is tans 'n gestadige
vermeerdering in die gebruik van „ Combines " (gekomineerde sny- en
dorsmasjiene). Die kapitaalbelegging hierin is egter so grout dat dit twyfel-
agtig is of enig iemand anders, behalwe die grootste graanboere, hulle ekono-
mies kan gebruik. Noudat hierdie masjiene ook voorsien is van lossny- en
opteltoestelle, kan selfs graan, wat ongelyk rypword of vroeg gesny moet
word, daarmee geoes word. Die afgesnyde graan word later deur die masjien
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opgetel en uitgedors. Koring so geoes en gedors, het dikwels 'n hoer
voginhoud as koring met binders geoes en later gedors. Baie min graan
word tans met sekels of sense gesny.

Die afgesnyde gerwe bly vir 'n dag of wat op die grond le, en word dan
in windhope of oppers gepak. Die windhope bestaan uit sowat 16 gerwe
wat teen mekaar gepak is, met die are na bo en dikwels nog met een of
twee gerwe daar bo-op ; oppers bestaan uit sowat 50 gerwe wat in die
vorm van 'n klein mied gepak is. Meesal, word die gerwe egter in los hope
gepak waarin die gerwe op hul sy Ie ; sulke hope kan egter skade veroorsaak
as dit reent. Aan die anderkant vind daar met droe weer tydens oestyd baie
snelle uitdroging in die los hope plaas. Behoorlik gepakte oppers of wind-
hope is die beste onder alle weersomstandighede.

Dors van Graan.

Net na die graan af is, word die gerwe in groot reghoekige miedens gepak,
en later kom die rondgaande dorsmasjiene om die miedens te dors. Dikwels
word die strooi tot kaf geslaan en die graan word tot 'n mate gegradeer.
Met enkele tipes van masjiene kan met versigtige stel van die siwwe, eerste-
klas gradering verkry word, sodat die eerstegraad-koring, maer en ver-
krimpte korrels en vuilgoed van mekaar geskei word. Dit gebeur egter
selde dat veel moeite gedoen word om dit te bewerkstellig.

Die dors van brougars verdien spesiale vermelding, daar die graad
van die graanmonster bale sterk daardeur beinvloed kan word.

Gars.
Korrels wat met die dors beskadig word, is dikwels die oor-
saak van lae grade met die bemarking. Die skade kan groten-

deels voorkom word deur die gerwe (a) soggends vroeg in te ry, (b) so te
pak dat die are in die mied deur die stoppelente beskerm word, (c) in die
mied te laat sweet vir 4 tot 6 weke voordat gedors word, en (d) deur te
dors sons hieronder beskrywe.

Belangrike punte wat deur ondersoek in verband met die dors van
gars aan die lig gebring is, is as volg :-

(1) Dit skyn dat vir die dors van gars 950 R.P.M. omtrent die verlangde
dromspoed van die masjien is. [Die masjien wat die meeste gebruik word
vir die dors van gars is die Ransomes, wat met blaaie („ beaters ") voorsien
is. Dromme met tande is hier nutteloos, want hulle beskadig die graan te
veel].

(2) Swaar en dik voer van gerwe is absoluut noodsaaklik om beskadiging
van die garskorrels te verhoed, of om dit ten minste te verminder. Lig
en langsaam voer van die gerwe veroorsaak baie skade.

(3) Die persone op die mied moet die gerwe so gooi dat daar altyd 'n
gerf voor die lossnyer le wat by kan optel en aan die voerman gee. Verder
moet daar altyd genoeg persone op die mied wees om voldoende gerwe te
lewer om egale dikvoer van gerwe in die bak moontlik te maak.

(4) Baie beskadiging vind plaas met die voer van los are, en om dit te
verminder, moet die los are dik gevoer word saam met heel gerwe.

(5) Die gerwe meet skuins gevoer word, are voor, oor die hele lengte
van die drom.

(6) Die dorsmasjien meet nooit te vinnig loop nie. Om dit te ver-
hoed, meet die enjin van 'n goeie spoed-reguleerder voorsien wees.

(7) Die stel van die „ concaves " hang af van die toestand van die graan ;
om baie droe gars te dors, meet hulle wyer gestel word as vir taai gars wat
nie so droog en bros is nie.

728



SAAIBOERDERY

(8) Waar bale droe en bros gars gedors word, is dit soms raadsaam om
sommige van die blaaie van die duiweldrom of to haal. Dit help om oor-
tollige beskadiging to verhoed.

(9) Alle dele van die dorsmasjien moet in perfekte toestand wees,
en moet goed gestel wees.

Graan word selde op die plase gebere ; dit word meesal onmid-
dellik na die kooperasie of handelaar vervoer. 'n Hoeveelheid hawer word
altyd by die huis gehou vir voer. Hawerhooi word by die mied op waens
gelaai, effens aangeklam en dan na die handelaar vervoer. In sommige ge-
valle word dit egter direk uit die opper gelaai en aan die handelaar gelewer.

Graansoorte vir die Winterreenstreek.

Gedurende die afgelope fare het die meeste van die oubekende koring-
soorte van die toneel verdwyn en enkele nuwe soorte het posgevat. Dit
is veral roes (vorm 34) en vaalblaar (Septoria spp.) wat hiervoor verantwoor-
delik was. Soorte soos Gluyas Early, Primrose, Unie 17, Florence—Gluyas 17,
Bruin Caledon Baart, Bobriet, Rieti, Medeah het feitlik verdwyn. Popul"ere
soorte coos Unie 52, Burbank, Spring Early en Gluretty is baie beskadig
deur hierdie siektes en word slegs nog gekweek hoofsaaklik omdat daar
nie genoeg saad van die nuwe soorte beskikbaar is nie. Kruger het bale
populer geword in die suidelike kusstreek, maar het weens sy swak strooi,
en vatbaarheid vir vaalblaar weer plek gemaak vir Pelgrim. Athentiotico
('n durum of harde koring) het vir 'n tydlank 'n vername rol gespeel, maar
verdwyn nou ook deels weens skade deur roes en deels weens die laer
pryse vir harde (of durum) korings op die mark. Die nuutgeteelde soorte,
soos Pelgrim, Sterling en Farrartrou sal binnekort feitlik die enigste soorte
wees wat gekweek word.

Siektebesmetting sped l so'n geweldige rol dat dit belangrik geword
het om die risiko daarvan to verminder deur bestande soorte to kweek.
Dan ook is die koringproduksie van die Unie nou byna gelyk aan die verbruik,
sodat dit van die grootste belang is om soorte to kweek wat goeie bak-
kwaliteit besit. Die vernaamste vereistes van 'n koringsoort vandag is
(1) hoe opbrings, (ii) bestandheid teen roes, vaalblaar en tulpbrand,
(iii) goeie bakkwaliteit. Verwag word dat die nuwe soort, Beltista, wat aan
die einde van 1935 deur Stellenbosch uitgegee is, groot opgang sal maak,
daar dit in 'n groot mate aan al die bogemelde vereistes voldoen. Hier-
onder word 'n kort beskrywing gegee van die belangrikste koringsoorte.

Wat hawersoorte betref, het die nuutgeteelde soort, Langgewens, groot
populariteit verwerf. Dit het tot 'n groot mate die later soort, Algiers,
vervang weens sy vroegheid en opbringsvermoe. Sunrise skiet to swak
om gewild to wees. Dit word egter nog gebruik as 'n vroee hawer vir
weidingsdoeleindes. Fulghum het, weens sy vatbaarheid vir veral kroonroes,
feitlik verdwyn en word nog net in dele van Piketberg gekweek waar sy
vroegheid bale gewens is. Ruakura en Burt het verdwyn.

Wat gars betref, is die soort-vraagstuk onveranderd : Kaapse Ses-ry
is nog die beste vir graanproduksie. Kaapse vroee gars en Kaalgars is nog
die beste groenvoer-soorte. Kaapse vroee rog is die enigste rogsoort
wat gekweek word. Stoelrog was uitgetoets maar het, weens sy vatbaar-
heid vir koringroes (Vorm 34) en sy laatheid, ongeskik geblyk vir graan-
doeleindes.
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Belangrikste Graansoorte vir die Winterreen-streek.

Unie 52.—Sterk groeier ; vroeg ; stywe strooi ; slaan nie uit nie ;
vatbaar vir roes—ontduik dit dikwels ; vatbaar vir vaalblaar en tulpbrand ;

Koring. 
are : regop, bruin, tipbaard ; graan : wit, medium groot,
en hard.

Burbank.—Sterk groeier ; baie vroeg, sterk strooi ; vatbaar vir roes
maar ontduik besmetting dikwels deur sy vroegheid ; baie vatbaar vir vaal-
blaar en tulpbrand ; slaan maklik uit en moet dus vroeg geoes word ;
are : regop, wit, tipbaard ; graan : wit, medium groot, hard, fyngeriffeld
op die rug, groot ronde kiem.

Kleintrou.—Baie sterk strooi ; medium laat ; stoel baie goed ; vatbaar
vir roes ; vatbaar vir vaalblaar, maar herstel goed later in seisoen ; vatbaar
vir tulpbrand ; are : regop, wit, met verskeie lang tipbaarde ; graan :
slaan maklik uit, moet vroeg geoes word ; korrels : wit, klein, breed en
diep oor die skouer, gepunt aan kwas-end, holpens en saadhuid fyn gerim-
peld.

Spring Early.—Sterk groeier ; sterkstrooi ; medium laat ; vatbaar
vir roes ; taamlik vatbaar vir vaalblaar en tulpbrand ; gebaard ; medium
lank ; goedgevulde aar ; graan : bruin, lank, nou, met 'n verhewe gepunte
kiem.

Gluretty (ook bekend as Theunissen).—Sterk plante met deurmekaar,
half-leunende strooi ; stoel goed ; medium laat ; vatbaar vir roes, tulpbrand
en vaalblaar ; bruin aar, gebaard, groat aantal steriele syare onder. Gluretty
is nie 'n suiwer soort nie, verskeie tipes kom voor, veral varieer die korrels
baie. Sommige korrels het 'n plat rug, is simmetries in vorm, andere is
diep met 'n hoe rug. Die eerste tipe is oorheersend.

Pelgrim.—Sterk groeier ; vroeg ; stoel taamlik goed ; medium lang
plante ; blaarryk, bly groen tot kort voor rypwording ; redelik goed
bestand teen roes (vorm 34), vaalblaar en tulpbrand ; are : kort, gebaard,
harig, grysgeel in kleur ; korrels, wit, lank, halfdeurskynend. Vandag
die populerste soort, gee goeie opbringste in jare wanneer ander soorte
deur roes erg beskadig word.

Sterling.—Sterk groeier ; vroeg ; stoel taamlik goed ; strooi sterk
en lank ; vatbaar vir roes (vorm 34) ; taamlik bestand teen vaalblaar ;
goed bestand teen tulpbrand ; are : medium lank, gebaard, harig, grys-
wit in kleur ; korrels : bruin, taamlik kort en breed, met hoekige wange
en 'n wye groef. Ten spyte van sy roesvatbaarheid het die soort groot
opgang gemaak.

Farrartrou.—Sterk plante ; vroeg, stoel taamlik goed ; strooi sterk ;
vatbaar vir roes (vorm 34), vaalblaar en tulpbrand, maar het tot nogtoe goeie
opbringste gelewer ; are : wit, tipbaard ; korrels : wit, breed met 'n
fyn gerimpelde saadhuid. Soos Burbank in baie opsigte.

Beltista.—Sterk plante vroeg ; stoel minder goed ; strooi sterk ;
sterk bestand teen roes (vorm 34), taamlik bestand teen vaalblaar en tulp-
brand ; are : lank, vaalbruin, gebaard ; korrels : rooi, medium grootte,
taamlik diep in die skouer, holpens en ietwat geneig om uit to slaan. 'n
Baie belowende soort wat proefondervindelik uitstekende opbringste
gelewer het.

Algiers.—(Sluit in Appler, Bancroft, Red Rust Proof, River Plate,
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Sidnian, Smyrna, Texas). Sterk groeier ; laat ; stoel goed ; strooi sterk ;
pluime : oop, wydgesprei, medium lengte ; korrels : bruin,

Hawer-	 taamlik groot ; kort angels.
soorte.

Langgewens.—Sterk ; vinnige groeier ; vroeg ; stoel goed ;
strooi ietwat swak ; pluime en korrels bale soos die van Algierse hawer,
behalwe dat die korrels groter en dikker is ; vatbaar vir roes ; skiet ge-
woonlik beter as Algiers. Die populerste hawer vandag.

Sunrise.—Growwe strooi, lank ; stoel swak ; vroeg ; strooi smaakvol-
is 'n uitstekende vroee hawer vir welding ; vatbaar vir roes ; pluim oop
en wydgesprei ; korrels : wit, met sterk, swart, gebuigde angels.

Fulghum.—Sterk groeier ; baie vroeg ; stoel goed ; taamlik goed
bestand teen droogte ; baie vatbaar vir roes ; geskik alleen vir drod streke
waar vroegheid vereis word ; pluim : medium groot, hang onsimmetries ;
korrels : vaalbruin, kort, sonder angels.

Kaapse Sesry (Ou-gars, Laat-gars).—'n Laat soort,; stoel goed ; sterk
strooi ; are : wit, taamlik lank, gebaard ; korrels : wit (met blou-grou

Garssoorte. 
skynsel), taamlik groot. Kaapse Sesry skiet die beste en
is ook die beste soort vir broudoeleindes.

Vroeegars.—Vroeg ; stoel taamlik goed ; sterk strooi ; aar : soos
die van Kaapse Sesry, maar korter ; korrels : soos Kaapse Sesry, maar
kleiner ; nie 'n goeie soort vir 'n graanoes nie, maar geskik vir groenvoer.
Kaalgars miskien beter vir groenvoerdoeleindes.

Kaalgars (Barley-wheat, Nepal).—Baie vroeg ; stoel goed ; gee groot
opbringste groenvoer ; are : wit, beide gebaarde en kappietipe bekend ;
graan : dors skoon van blomkaffies, blou, wit, geel en pers kleure gevind.
Die kappietipes kry die voorkeur vir groenvoer. Kaalgars is by uitstek
geskik vir groenvoerdoeleindes.

Vroee Kaapse Rog.—Medium vroeg ; stoel taamlik goed ; goed geskik
vir arm, sanderige grond ; aar : lank, gebaard, oorhangend ; korrels :

Rogsoorte. 
!arils, dun, van verskeie kleure soos grys, groen, bruin,
geel en wit. Word gekweek vir graan en ook in mengsels

met hawer vir voer. Die mengsels word gebruik vir muile en perde in
die graandistrikte.

B.—Boerderystelsels in die Somerreenstreek.

Wintergraansoorte word oral in die somerreenstreek verbou, maar
met uitsondering miskien van koringproduksie in die Vrystaat langs die
Basoetolandse grens en in 'n paar dele van Transvaal waar besproeiing
beskikbaar is kan hulle nerens as hoofoeste beskou word nie. Die boerdery-
stelsels in gebruik met wintergraan is baie uiteenlopend.

Daar word hoofsaaklik drie stelsels gevolg : (a) die droeland-stelsel,
(b) besproeiing, en (c) die saaidamstelsel. Byna al die koring van die Karo,

Kori ng. 
die Klein-karo, Transvaal, en 'n deel van die Vrystaat word
onder besproeiing gekweek. In die noordoostelike Kaapland

en die oostelike Vrystaat (binne die driehoek tussen Warden, Lindley en
Hobhouse) word van die droelandstelsel gebruik gemaak. In die noord-
westelike Kaapland is die saaidamstelsel in swang, soos hiervoor beskrywe.

Die wisselboustelsels wat gevolg word, is baie uiteenlopend. Die
vernaamste is die volgende : (i) Braak in die somer van grond wat geen
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somergewas dra nie ; later word hierdie grond weer geploeg en geeg sodat
dit in die herfs of winter gesaai kan word : (ii) Wintergraan, wat volg
op 'n somergewas ; die grond word voorberei sodra die somergewas af-
geoes is ; (iii) koring elke jaar sonder braak in die somer—soon gebruiklik
in die Karo en tot 'n mate in ander dele ook. Geen vaste wisselboustelsels
word gevolg nie, die opeenvolgende oeste varieer van streek tot streek
en selfs van plaas tot plaas. In die meeste gevalle verander die boer ge-
durig sy wisselboustelsel.

Wisselbou en die toediening van misstowwe en organiese materiaal
word dikwels verwaarloos waar klein oppervlaktes onder besproeiing gesaai
word. Hierdeur word siektes, wat in die grond oorgedra word, aangemoedig
en toestande word geskep wat alleen die kweek van koring van die Rivet-
tipe (coos Taute, T. turgidum) toelaat. Hierdie koring het -swak maal en
bakhoedanighede en is onpopuler in die handel.

In die Karo word misstowwe selde gebruik—die uitsondering is waar
kraalmis toegedien word. Daar bestaan sterk vooroordeel onder boere
teen beweiding van koring. Die mening is dat oeste as gevolg daarvan
heelwat kleiner is. Verbetering kan aangebring word deur sistematiese
wisselbou, behoorlike bemisting, veral met fosfate, en deur inploeg van
organiese materiaal om uitputting van humus te voorkom en om goeie
fisiese grondtoestande te skep.

Die Vrystaat kom 'n goeie wisselboustelsel kort. Wat verlang word,
is 'n lang wisselboustelsel, wat koring, mielies, tef, kaffer- of sojaboontjies,
en soetgras vir beweiding in die somer insluit. Dit word aanbeveel dat
koring meer moet gebruik word vir beweiding, veral beweiding gevolg
deur 'n graanoes. Met twee agtereenvolgende koringoeste moet die grond
nie so vroeg geploeg word dat daar vooraf nie geleentheid bestaan vir die
sny van 'n soetgras hooioes nie. 'n Bemisting van 200-400 pond super-
fosfaat of basiese super per morg, tesame met enige beskikbare kraalmis,
moet toegedien word. By 'n droeland-stelsel moet waterbesparing ernstige
aandag ontvang. Diep ploeg vroeg in die jaar, gevolg deur noukeurige
bewerking om onkruide in bedwang te hou en om 'n grondkombers in
stand te hou, sal veel help.

Daar is geen bepaalde wisselboustelsel in swang vir koring onder be-
sproeiing nie, maar dit word aanbeveel dat die grond gedurig in die somer
en die winter onder gewasse gehou moet word ; dat koring, mielies en
aartappels die hoof-eenjarige oeste moet wees ; dat die organiese materiaal
en stikstof in die grond aangevul word deur die kweek van lusern vir 5
of meer jaar, om dan vir sowat 3 jaar gevolg te word deur die eenjarige
gewasse ; en eindelik dat genoegsame sappige voer, en veral eiwitryke
voer, geproduseer word vir veediere.

Die kweek van hawer in die somerreenstreek het sterk toegeneem
veral in die Transvaalse hoeveld en in die suidoostelike en noordoostelike

dele van die Vrystaat. Hierdie vermeerdering het gepaard
R awer en	 gegaan met die vermeerdering van Merinoskape in hierdie
Rog.

dele. 'n Aansienlike hoeveelheid hawer word gesaai hoof-
saaklik om te dien as winter- en lenteweiding vir skape. Die hawer word
op droeland gesaai op grond wat liefs vroeg voorberei word, sodat
dit weiding verskaf met lamtyd. 'n Deel van hierdie hawer word alleen
vir weiding gebruik, maar waar die skape vroegtydig weggeneem word,
kan die hawer tot volwassing kom en dan vir graan geoes word. In enkele
gevalle word die lande 'n slag natgelei na die beweiding stopgesit is. Hierdie
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oeste word dikwels ongelyk ryp sodat dit kol-kol met sekels geoes moet
word. Rotasiebeweiding is natuurlik 'n vereiste.

In die noordsentrale en suidoosteiike gedeeltes van die Vrystaat word
heelwat rog gekweek, op dieselfde manier. Saad word dikwels met rog
en soms met hawer in die somer tussen die mielierye ingeghrop om weiding
te verskaf na die mielieoes of is.

Met beide die hawer en die rog, moet droeland-metodes van bewerking
toegepas word. Bemisting sal veel verbetering teweeg bring. Dit is 'n
goeie praktyk om 2 tot 3 pond weikoolsaad (Engels rape) per morg saam
met die hawer en rog te saai. 'n Meer waardevolle weiding word verkry.

Enkele distrikte in die noordoostelike Kaapland en die distrikte langs
die Drakensberge in Natal saai ook hawer en rog vir beweiding sons hierbo
beskrywe. Hawer word ook gekweek in klein hoeveelhede in alle andere
dele van die somerreenstreek.

In geen deei van die sonnerreenstreek is die verbouing van gars vir
graandoeleindes 'n belangryke bedryf nie. Hier en daar, b.v. in Lydenburg

Gars. 
en Louis Trichardt, was pogings aangewend om brougars
te kweek, maar die grootste gedeelte van die gars word ge-

kweek vir groenvoer en bale daarvan word op die marke van die vernaamste
dorpe verkoop. Vroegheid is die vernaamste faktor vir goeie pryse.

Bewerkingsmetodes in die Somerreenstreek.

In die somerreénstreek word die wintergraan, as dit vir 'n graan-
oes bestem is, van Maart tot Junie gesaai. Vir beweiding is dit wenslik

saaityd. 
om vroeg te saai, en in sommige gevalle, geskied dit dan
so vroeg as Februarie. Die beste saaityd is afhanklik van

kilmaatstoestande, die snort wat gesaai word, en die latere gebruik van
die oes.

Die saaidikte varieer bale volgens die toestande waaronder die oes
gekweek word en ook hoe die oes gebruik sal word. In die Vrystaat is

Saaidi ktes. 
die saaidikte van 30 tot 60 pond per morg waar in die herfs
of winter gesaai word, maar vir saai in September–Oktober

word 150 tot 200 pond per morg aanbeveel. Die groter saaidikte in die
lente is nodig om onkruid te versmoor en omdat die graan dan swakker stoel.
Onder besproeiing varieer die saaidikte van 50 tot 100 pond per morg.
As die grond los en ietwat droog is met saaityd, is rol onmiddellik na die
saai voordelig. In die saaidamme word bale dun gesaai (30 tot 60 pond per
morg). Gars en rog op droeland word teen 80 tot 100 pond per morg
gesaai, en gars onder besproeiing teen 120 tot 160 pond per morg. Hawer
op droeland word in Februarie tot April teen 60 tot 120 pond per morg
gesaai ; in September tot Oktober teen 150 tot 200 pond per morg ; en
onder besproeiing teen 100 tot 150 pond per morg. Hawer wat alleen vir
beweiding bestem is, word in die reel dikker gesaai. Soorte wat bale stoel
en vroeg geoes kan word, kan dunner gesaai word.

Die saad moet by voorkeur met 'n planter gesaai word, maar kan ook
met die hand gesaai word en met 'n sleepeg of 'n skotteleg ingewerk word.

Saaimetodes. 
Verdere Behandeling.—Slegs waar graan onder besproeiing
gekweek word, word enige verdere behandeling toegepas.

Soms word die land natgelei onmiddellik na die saai. Meestal egter word
die grond natgelei voordat gesaai word. Die tweede besproeiing geskied
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gewoonlik as die plante gestoel het, en die derde sodra die graan in die aar
kom. Baie keer word 'n vierde besproeiing toegedien voordat die graan
begin ryp word.

Die oesmetodes in die somerreenstreek is feitlik dieselfde as die wat
in die winterreenstreek in swang is. Selfbinders word gebruik, alhoewel

Oes en dons.
sekels en sense nog dikwels die werk doen. Die gerwe word
in windhope of oppers gepak, en eindelik word die oes deur

middel van 'n masjien gedors, of anders op die dorsvloer uitgetrap.

Belangrikste Wintergraansoorte vir die SomerreEnstreek.

(1) In Transvaal.
Tenspyte van bale pogings is nog geen koringsoorte gevind wat be-

Koringsoorte. 
standis teen die belangrikste vorms van roes wat in alle dele
van die somerreenstreek voorkom nie. Die soorte hieronder

genoem het die beste opbringste gelewer waar behoorlike verbouings-
metodes toegepas is.

Rooi Kleinkoring.—Vroeg ; strooi betreklik kort ; stoel goed ; aar :
bruin, glad, gebaard ; korrels rooi, klein, taamlik hard ; slaan nie uit nie.
Kleinkoring gee goeie opbringste en is miskien die beste soort vir Trans-
vaal. Omrede dit so vroeg is, spring dit die skade vry wat veroorsaak word
deur hitte in die vroee somer. Hierdie soort staan hoog aangeskrewe by
meulenaars.

Rooibeentjie of Egiptiese Rooikoring.—Laat ryp ; sterk strooi ; are :
regop, slaan nie uit nie, bruin, gebaard, goedgelaai, medium lank ; strooi
rooi gedurende groeiseisoen. Korrel : 'n dowwe rooikleur, kort, breed
oor die skouer, klein kwas. Rooibeentjie is 'n populere soort.

Baard Indie,—Word in sekere dele verbou, veral waar daar gevaar
bestaan dat die oes ontydig deur die hitte van die somer ryp gebrand word.

Lalkasarwali is baie gewild in sekere dele ; ietwat later as kleinkoring,
ontwyk dikwels roes.

Ander soorte wat ook gekweek word is Kaal Indie, Gluyas Early, Unie
52, Kenya Governor, Kruger en Wit Kleinkoring.

Algiers is die populerste hawersoort. Dit aard oral goed, en geniet
algemeen byval vir beide graan- en voerdoeleindes.

Hawersoorte. 
Winterhawer (Winter Dun) is 'n baie laat soort en word
beskou as die beste hawer vir beweiding. Vroeg-saai word

aanbeveel.

Hyera en Basson.—Word dikwels vir beweiding op die hoeveld gesaai.

Texas, River Plate, en Burt word ook gekweek, maar slegs in beperkte
hoeveelhede.

Gars.—Kaapse Sesry is feitlik die enigste soort wat vir graan gekweek
word. Vir groenvoer kan Kaalgars en Vroed Kaapse gars ook gebruik
word.

Rog.—Stoelrog kry die voorkeur vir weidingsdoeleindes, maar vir
laat saai word Kaapse Rog aanbeveel.

(2) In die Oranje-Vrystaat.
Vir saai op droeland word aanbeveel :—

Koring.—(a) Vir beweidingsdoeleindes : Rooi Egiptiese, wat dan in
Maart gesaai word.
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(b) Vir die dubbele doel van beweiding gevolg deur 'n graanoes :
Rooi Egiptiese en Red Victoria, wat dan in Maart-April gesaai word.

(c) Enkel vir 'n graanoes : Rooi Egiptiese, Red Victoria, Unie 52,
Scheepers, Harpers (Bontaar, Spring Early), wat in April tot Junie gesaai
word ; Vir laat saai (Junie–Julie) word Harpers (Bontaar, Spring Early),
Kruger, en Red Victoria aanbeveel.

Vir saai op besproeide grond word aanbeveel : Lalkasarwali, Unie 52,
Rooi Egiptiese.

Laasgenoemde is veral doelmatig waar die koring eers vir weiding gebruik
word.

Hawer.—Winter-Dun word aanbeveel vir weidingsdoeleindes om te
saai in Februarie–Maart. Algiers word aanbeveel vir weidingsdoeleindes
om te saai in Maart–April. Algiers kan ook in laagliggende streke (bo
5,500 voet) in September–Oktober gesaai word. Sunrise (Wonder) vir
groenvoer en weiding word gesaai in Maart–April.

Rog.—Stoelrog is die aangewese soort vir beweiding waar in Februarie
en Maart gesaai word ; vir laat saai (Maart–Mei) word Kaapse rog vir weiding
en groenvoer aanbeveel.

Gars.—Kaapse Sesry (ook bekend as Smyrna) word die meeste gekweek.
Vir groenvoer kan Kaalgars (Barley wheat) gekweek word.

(3) In die Karo.

Koring.—Die vernaamste soorte wat in hierdie geweste gekweek
word is Oubaard, Rooibeentjie (Red Egyptian), Gluyas Early. Vir laat-saai
word Unie 52 nou 'n gewilde soort.

Hawer.—Algiers is die tipe wat die mees algemene verbouing geniet.
Swart Boere-hawer word ook gekweek maar in mindere mate.

Gars.—Feitlik is Kaapse Sesry-gars die enigste soort wat vir graan
gekweek word. Kaalgars en vroee Kaapse gars word soms vir groenvoer
gebruik.

Rog.—Kaapse vroed rog word meesal gebruik, maar stoelrog word
nou dikwels vir winterweiding gesaai.

Saadseleksie.

Soorte verskil geweldig in hul aanpassingsvermoe. 'n Soort moet
nooit op groot skaal gesaai word nie voordat dit 'n beproefde soort is vir
die streek waar die graan gesaai word. As die soorte gekies is, word die
saad verder uitgesoek met inagneming van die volgende punte :-

(a) Suiwerheid.—Die saad moet suiwer wees vir sy soort, vry wees van
siektebesmetting en skoon wees van onkruidsaad, ander graan, en nutte-
lose onsuiwerhede,

(b) Kwaliteit.—Verder moet die saad gesond wees ; sonder enige
tekens van beskadiging deur insekte en siektes ; moet goed ryp wees.
Goed gedorste ears saad met 'n helder voorkoms is gewens. Saad met 'n
dowwe, verkleurde voorkoms of saad wat alreeds uitgeloop het, moet liefs
vermy word. Swak ontkieming mag die gevolg daarvan wees.

Koringsaad moet vry wees van stinkbrand ; hawersaad van die los-
en bedektebrand van hawer ; gars van los- en bedektebrand van gars ;
en rog nn ergot.
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Wintergraansaad moet altyd behandel word vir bestryding van siektes
en plae (sien artikel hieroor op bladsy 740, asook Afdeling 9).

Bemarking van Wintergraan.

Hawer, rog en voergars word gewoonlik verkoop aan 'n graanhandelaar
of die plaaslike winkelier. Die graan word weer verkoop aan een of ander
produkte-handelaar. Tot kort gelede was koring ook op hierdie manier
verkoop, en gewoonlik was die koringoes die sekuriteit vir die boer se
rekening by die handelaar. Die graan was verkoop op die basis van die
„ gemiddelde kwaliteit " [Fair average quality (F.A.Q.)], wat van jaar tot
jaar gevarieer het, en wat nooit definitief omskrywe was nie. In die praktyk
het dit hierop neergekom dat al die graan, behalwe die allerswakste, as
gemiddelde kwaliteit geklassifiseer was en daar was min om die boer aan
te spoor om 'n produk van goeie kwaliteit te produseer.

Gelukkig word koring tans bemark volgens 'n goed-omskrewe gra-
deringstelsel wat verwarring uitsluit. Die grade is eenvoudig en verteen-
woordig die maalwaarde van die graan. Die gebruik van 'n graderingstelsel
het gekom as gevolg van 'n grootskaalse koOperasie onder graanboere
vir die bemarking van hul graan. Dit word gehoop dat die graderingstelsel
permanent gaan wees. Die grade kan as volg opgesom word:—

Klasse en Grade van Koring.

Daar is drie klasse, naamlik :—

A.— Gewone of broodkoring.

B. — Durum- of Macaroni-koring (soms ook harde-koring genoem).

C. — Mengsels van A en B (meer as 10 persent durum by brood-
koring of meer as 10 persent brood- by durumkoring word
in Klas C geplaas).

Grade.
Minimum bushel-

gewig.

Maksimum
persentasie
vreemde
materiaal.

Maksimum
persentasie

Ander
koring.*

Maksimum water-
persentasie.

1
2
3
4

Pond.
62
60
58
55

Persent.
2
3
4
5

Persent.
5
5

10
10

Persent.
13

13
13
13

Geer graad
(sample)

Minder as 55	 lb. Meer as 5% — Meer as 13%

* Ander koring.—Beteken durumkoring in Klas A en broodkoring in Klas B.

Koring, wat nie ingesluit kan word in enige van die bogemelde 4 grade nie, word
gegradeer onder die benaming „geen graad " (Engels : sample grade), en word volgens
monster verkoop.

Ander faktore wat die grade bepaal is :-

(1) Stinkbrand.—As die koring sterk na brand ruik of as die korrels
swart is as gevolg van brandspore, of as daar meer as twee brandkorrels
of dele van brandkorrels per 50 gram van die koring is, word die koring
as „ geen graad " bestempel.
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(2) As die graan muf ruik, val dit in die „ geen graad ".

(3) Kalanders.—As die graan lewendige kalanders bevat of as meer as
10 persent van die graan deur kalanders gevreet is, val die graan in die
„ geen graad " groep.

(4) As die graan enige sterk ruik het, waarteen die handel beswaar
maak, dan word dit as „ geen graad " gegradeer.

(5) As die koring meer as 10 persent gebreekte korrels of gespruite
korrels bevat, kom dit in die „ geen graad " groep.

Voorheen was die koringpryse gebaseer of die prys van ingevoerde
Australiese koring (waarop daar 'n invoerbelasting van 3s. 2d. per sak was).
Australiese koring en 'n deel Argentynse koring was ingevoer om die tekort
aan koring in die Unie aan te vul. Manitoba-koring van hoe kwaliteit was
ook ingevoer uit Kanada vir mengingsdoeleindes om die plaaslike produk te
verbeter.

Die pryse van Suid-Afrikaanse koring word vandag hoofsaaklik bepaal
deur die grootte van die oes en die stabiliserende maatreels van die Koring-
raad. Die prys is dus tot 'n sekere mate 'n kunsmatige, en word nie bepaal
deur ingevoerde koring nie. Tot 1932 het die Unie slegs sowat twee-derdes
van sy benodigdhede self geproduseer. Die 1932-oes was egter baie groot,
deels as gevolg van 'n vergrootte oppervlakte onder koring omdat die pryse
so hoog was, en deels as gevolg van 'n gunstige seisoen. Die aanbod was
toe groter as die aanvraag, en heelwat verwarring het ontstaan. Pogings
word nou aangewend om enige toekomstige oorskot te hanteer. In die
tussentyd word alleen beperkte hoeveelhede Kanadese koring ingevoer
vir mengingsdoeleindes en dan slegs op sekere tye en met spesiale verlof.

'n Aansienlike hoeveelheid koring word nou koOperatief bemark, in
teenstelling met wat vroeer geskied het.

Hawer, rog en voergars word nog volgens gemiddelde kwaliteit verkoop.
Dit word gehoop dat hierdie produkte ook eersdaags volgens vasgestelde
grade verkoop sal word.

Die mout-gars word direk aan die brouers verkoop. Daar is 'n kontrak
tussen die produsente en die brouers waarin die koopprys volgens goed-
omskrewe grade vasgestel word. Die vernaamste faktore is bushel-gewig,
kleur, beskadiging van die korrels. Enige geskil tussen die brouer en die
produsent word besleg deur arbitrasie op die basis van streng opgestelde
arbitrasiegrade.

Hawerhooi kom in die handel op dieselfde wyse as hawer, rog en voer-
gars. Die markpryse word hoofsaaklik bepaal deur die aanbod en deur die
heersende pryse vir lusern en tefhooi en hawerkaf op die mark.

(Dr. J. S. Marais en J. T. R. Sim, Departement van Akkerbou, Stellenbosch-
Elsenburgse Landboukollege van die Universiteit van Stellenbosch.)

Berrnsting van Wintergraan.
Wintergraan is een van die belangrikste groepe landbougewasse wat

in die westelike en suidwestelike dele van die Kaapprovinsie verbou word,
maar ook in die oostelike Kaapprovinsie, Oranje-Vrystaat en Transvaal
word veral koring in die laaste tyd op groot skaal verbou. Aangesien
bemistingsvraagstukke verskillend is in die verskillende verbouingstreke,
geskied die bespreking daarvan beste onder drie hoofde : (a) suidwestelike
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Kaapprovinsie ; (b) oostelike Kaapprovinsie en Oranje-Vrystaat ; en
(c) besproeiingsgronde in Transvaal en die Karodele.

(a) Suidwestelike Kaapprovinsie.

Die graangronde in die suidwestelike kusdistrikte van die Kaapprovinsie
word gekenmerk deur 'n gruiserige en soms sanderige tekstuur, 'n baie lae
fosfaatgehalte, en 'n baie lae humus- en gevolglik stikstofgehalte. Uit-
gestrekte landerye in die distrikte van Swellendam na Mosselbaai het in die
laaste jare onder die ploeg gekom. In hierdie dele is die humusgehalte
op die oomblik nog bevredigend, maar daar moet voortdurend pogings aan-
gewend word om organiese materiaal in die grond te bring deur die toe-
diening van plaasmis en inbraak van onkruide, struikgewasse, kaf en strooi ;
dit geld nog in groter mate in die geval van die ouer dele. Groenbemisting
met peulgewasse (ertjies) kan slegs in bale beperkte mate toegepas word,
maar in die streek van Caledon tot by Mosselbaai, wat ook heelwat somer-
reens kry, behoort boere meer gebruik te maak van 'n wisselboustelsel
waaronder lusern vir enige jare op die lande staan, want dis nie slegs 'n
eersteklas weiding vir skape en beeste nie, maar sal ook bale daartoe bydra
om die humus- en stikstofgehalte van die gronde op die gewenste peil te
hou.

Die graangronde van hierdie streek is met weinige uitsonderings deur-
gaans suur, hoewel gewoonlik nie so erg suur dat koring en gars (wat soet
gronde verkies) swak groei nie. In sommige dele van die distrikte Malmes-
bury en Piketberg kom egter grond voor wat te suur is vir suksesvolle
verbouing van koring, en op hierdie grond moet of en toe minstens 1 ton
gemaalde kalkklip (koolsuurkalk) per morg toegedien word, wat die beste
geskied nadat die grond gebraak is, en net voordat dit in die lente of somer
geeg of geghrop word. Kalk is vandag 'n betreklike goedkoop artikel in
die westelike Kaapprovinsie.

Verreweg die meeste graangronde bevat voldoende potas, en alleen
op bale sanderige grond, wat 'n taamlike hoe reenval kry, behoef potas
(sowat 50 lb. potaschloried per morg) saam met die ander misstowwe toe-
gedien te word.

Wat nou die eintlike bemisting betref, is dit natuurlik onmoontlik om
een formule te gee wat orals in bogenoemde streek van toepassing is. Die
boer moet self oordeel wat nodig is, maar kan altyd die volgende reel onthou:
hoe hoer en reelmatiger die reenval gedurende die groeiseisoen, des te beter
sal hoe toedienings van misstowwe betaal.

Inploeg van Kaf.—Die graanlande in die suidwestelike distrikte
Bredasdorp tot by Mosselbaai) is nog maar betreklik kort gelede onder
verbouing gebring en het dus, soon reeds vermeld, nog 'n bevredigende
humus- en stikstofgehalte. Buitendien is die winterreenval minder betrou-
baar as in die distrikte ten weste daarvan, en stikstofbemisting is dus gewaagd.
Al bemisting wat teenswoordig hier goed betaal, is 300 tot 400 lb. super-
fosfaat per morg (d.w.s. vir ongeveer 100 lb. saadkoring). Plaasmis is
feitlik nie beskikbaar nie, maar die humusgehalte moet in stand gehou
word deur al die graankaf gereeld in te braak en nie te verbrand nie. Dit
beteken dat boere nie' jaar na jaar op dieselfde land koring moet saai nie ;
die praktyk is in elk geval bale ongewens weens die toenemende graan-
siektes. Kaf moet altyd ten minste 6 maande voor saaityd ingebraak word,
anders kan 'n misoes daarop volg.

In die meeste van die ouer graandistrikte (Caledon tot Piketberg) het
die boere heelwat plaasmis tot hul beskikking, en die beste metode is om die
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mis nie in die herfsmaande op die gebraakte lande uit te ry en in te ploeg
nie, maar eers in Julie–Augustus op die lande wat gebraak word en die
volgende jaar gesaai word. Die kaf en strooi kan vanaf April in die kraal
gebring en die strooierige mis dan in die winter ingebraak word teen 6 tot
8 ton (4 tot 6 bokwavragte) per morg. Hierdie metode het op die Lang-
gewens-proefstasie definitief beter resultate gelewer as die ou metode
van inploeg van die mis net voor saaityd. By die gebruik van plaasmis
moet dit altyd onthou word dat met saaityd ook nog 150 tot 200 lb. super-
fosfaat per morg toegedien moet word.

Stikstof.—Graanboere kry gewoonlik taannlike toekennings van Goewer-
mentsghwano, maar darem nie genoeg om daarmee voldoende stikstof
aan al hul graanlande te besorg nie. Die beste metode is om die Goewer-
mentsghwano met soveel superfosfaat of basiese superfosfaat te meng dat
daar van die ghwano toegedien kan word op al die lande wat nie plaasmis
gekry het nie. Indien nodig, kan dan in Julie nog 'n bobemisting toegedien
word van 100 lb. ammoniumsulfaat of chili-salpeter per morg, of een sak
kunsmis vir elke sak koring wat gesaai word. Vir 'n eweredige verspreiding
is dit raadsaam om die stikstofkunsmis sak om sak met sandgrond te meng.
Met saaityd word die Goewermentsghwano met superfosfaat gemeng in die
verhouding van 1 sak Goewermentsghwano tot 3 sakke super, en dan word
400 lb. van hierdie mengsel per morg, of 4 sakke kunsmis, vir elke sak saad-
koring toegedien. Op skraal grond word 500 lb. van die mengsel per morg
gebruik.

Vir hawer en gars word dieselfde bemistingstelsel toegepas. Rog
word in die droer dele verbou, en gevolglik word dit nie so swaar bemis
nie ; 200 tot 300 lb. van bogenoemde mengsel is voldoende.

Suurgrond.—Waar die gronde taamlik suur is, moet slakmeel of basiese
superfosfaat in plaas van gewone superfosfaat gebruik word. Slakmeel
moet sonder vermenging met ander kunsmis gesaai word, en by voorkeur
al in die somermaande op die gebraakte lande teen sowat 400 lb. per morg
gesaai en ingeeg of ingeghrop word. Met saaityd word daar nog 100 lb.
Goewermentsghwano per morg gegee, of 200 lb. Goewermentsghwano,
wanneer die boer genoeg daarvan het en nie 'n bobemisting van stikstof
wil gee nie. Basiese super kan self op die plaas berei word deur 2 sakke
super (19 persent) goed te meng met 1 sak gemaalde kalkklip (koolsuur-
kalk). Gebluste kalk moenie gebruik word nie, anders sal die mengsel
kliphard word. Die mengsel moet, nadat dit 'n week gele het, weer met
grawe omgewerk word om enige kluite fyn te maak, en kan dan met
Goewermentsghwano gemeng word in die verhouding van 1 sak ghwano
tot 4 sakke basiese super. Van hierdie mengsel moet sowat 500 lb. per
morg gebruik word.

(b) Oostelike Kaapprovinsie en Oranje-Vrystaat.

In hierdie streke is daar 'n groter verskeidenheid van grond as in die
suidwestelike Kaapprovinsie, en dit is dus moeilik om bemisting in die streke
in bree trekke te bespreek.

Koring word op swart turfgrond, swaar rooi leemgrond en ook op
sanderige grondsoorte verbou, maar omdat die winterreenval hier bale
wisselvalliger is as in eersgenoemde streek, moet stikstofbemisting baie
versigtig toegepas word, en is dit die veiligste om net fosfaat-kunsmis vir
koring te gebruik ; 300 tot 400 lb. superfosfaat per morg kan toegedien
word met saaityd. Op sanderige grond moet minder gegee word as op die
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swaarder grondsoorte. Wanneer die grond suurder is, d.w.s. 'n Iaer pH
het as sowat 5.5, moet slakmeel of basiese super in plaas van gewone super
gebruik word, soos aan die end van die voorgaande bespreking vir die suid-
westelike distrikte aangegee is. Wanneer die graan in die winter afgewei
word, soos soms geskied, en as dit 'n goeie reenseisoen is, kan 'n bo-
bemisting met stikstof (100 lb. ammoniumsulfaat per morg) gegee word,
nadat die graan afgewei is.

(c) Besproeiingsgronde in Transvaal en Karostreke.

Die bemisting van koring op besproeiingsgrond sal afhang van die soort
gewas wat die koring voorafgegaan het en die bemisting wat so 'n gewas
gekry het. In die algemeen kan egter gese word dat fosfaatbemisting 'n
baie goeie uitwerking het, en 200 tot 400 lb. superfosfaat per morg kan
gewoonlik veilig gegee word ; ingeval koring met so'n fosfaatbemisting nie
te goed groei onder besproeiing nie, is dit 'n duidelike bewys dat die stik-
stofgehalte van die grond uitgeput is en aangevul moet word. Daartoe moet
minstens 100 lb. ammoniumsulfaat per morg toegedien word. Wanneer
lusern of 'n ander peulgewas deur koring opgevolg word, moet geen stik-
stof gegee word nie, maar wel genoeg fosfaat sodat die graan nie net goed
groei nie, maar ook goed skiet. Alle kunsmis en ook natuurlike plaasmis
moet op besproeiingsgrond goed diep ingeploeg word, tensy die gronde baie
sanderig is, anders sal die kunsmisstowwe die neiging he om 'n vlak wortel-
stelsel te laat ontwikkel en die grond sal baie meer natgelei moet word om
die graan genoeg water te gee. Dit het as gevolg dat die struktuur van
sommige grondsoorte deur die baie waterlei baie versleg en dat die graan
nie goed skiet nie. Die eerste besproeiing, nadat die graan op is, moet so
lank moontlik uitgestel word om die graan 'n diep wortelstelsel te laat
ontwikkel.

(Dr. I. de V. Malherbe, Landboukollege van die Universiteit van Stellenbosch.)

Insekteplae van Wintergraan in die Winterreenstreek.
1. Die Sandveld-graanwurm (Apophylia duvivieri All.).

2. Die Westelike Provinsie-graanwurm (Eremnus cerealis MskIl.).

3. Die Graanstinkvlieg [Ichnodemis (Blissus) diplopterus Dist.].

4. Die Koringluis (Toxoptera graminum Rond.).

5. Kalanders en Motte in Graan :-

(a) Die Graankalander (Calandra granaria Linn.).

(b) Die Graanmot (Sitotroga cerealella 01.).

I. Die Sandveld-graanwurm (Apophylia duvivieri All.).

Die sandveld-graanwurm (sien Plaat I) soos die naam aandui, kom slegs
voor in die sandveldstreek en is veral erg in sekere sandstreke, soos Sal-
danha, Vredenburg, Velddrift en Graafwater, waar dit jaarliks groot
skade aan graanlande veroorsaak. Alhoewel die larwestadium, wat die
skade aanrig, at deur die oudste inwoners van die sandveld opgemerk is, is
die identiteit van die insek eers in 1933 vasgestel.

Die volwasse insek is 'n Chrysomelid-kewer, omtrent 'n a duim in lengte
wat veral in twee kleure voorkom. Die tipiese kleur is blink-groen, maar
sommige van die kewers het 'n blink-persbloukleur. Die kewers kan vinnig
beweeg en ook goed vlieg, en is dus in staat om gemaklik van een land na
die ander te versprei.

740



SAAIBOERDERY

Die insek vertoon 'n merkwaardige aanpassing by sy omgewing in so-
verre dat die larwestadium (wurmstadium) net op die sanderige gedeeltes
en sandbulte van die graanlande aangetref word en dat die begin van sy
ontwikkeling nou verbind is met die val van die eerste winterreens.

[Foto : R. J. Nel.

Plaat I.—Die Sandveld-graanwurm (Apophylia duvivieri All). A—Volwasse kewers,
2-maal vergroot. B—Larwe wat in hawerplantje boor, natuurlike grootte.
C—Eiers, 2-maal vergroot. D—Papies, 2-maal vergroot. E—Larwe of wurm,

4-maal vergroot,

Die kewers maak hul verskyning vanaf die middel van September tot
die begin van Oktober, en na veertien dae begin hulle eiers to le. Die kewers
lewe ongeveer ses weke en sover bekend le iedere wyfie sowat 30 tot 35
eiertjies gedurende haar leeftyd. Die eiers word enkeld gele op die blare
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van stinkkruid (Matricaria sp.), waarop die kewers ook voed, en hulle word
slegs aangetref op die stinkkruidplante wat op sandkolle en sandbulte van
die graanlande voorkom. Die eier het 'n harde dop, is ovaal van vorm,
omtrent duim lank, en geelbruin gekleurd.

Volgens hokproewe en veld-obserwasies oorsomer die insek in die eier-
stadium, en die eiers, wat intussen saam met die verdroogde stinkkruid-
blare oor die land verstrooi is, broei nie uit voor na die eerste reens in
die najaar (April–Mei) nie.

Eiers wat gele is in Oktober 1933 en op 23 Maart 1934 op vogtige sand
geplaas is, het uitgebroei vanaf 26 tot 30 April. Alle vorige pogings om
die eiers te laat ontwikkel deur bevogtiging voor hierdie tyd het misluk.
Die larwes wat uitbroei, val dadelik die jong graan aan as die plante begin
uitkom, deur in die stammetjies in te boor. Sulke plantjies word dan deur
die aanval totaal vernietig. Latere aanvalle op grotere plante, wat al gestoel
het, deur larwes wat later uitgebroei het of larwes wat nog nie volgroeid
is nie, en getrek het van die eers aangetaste plante, is gewoonlik minder
gevaarlik, daar die gestoelde plante nog dikwels in staat is om onbeskadigde
halms voort te bring. Die larwe is die bekende graanwurm met die donker-
bruin kop en donker, gespikkelde liggaam, wat vuilwit gekleurd is en omtrent
t-duim lank is wanneer volgroeid. Hulle is aktief en val blykbaar plante aan
vir 'n periode van 4 tot 6 weke.

Volgens veld-obserwasies en hokproewe was die meeste larwes volgroeid
in Julie (20ste, 1933 en 1934) en het hulle toe die plante verlaat en in die
grond gaan skuil in 'n soort grondsel omtrent tot 11 duim onder die opper-
vlakte van die grond. Teen die einde van Augustus (20ste) het al die larwes
in papies verander. Die papie is omtrent k-duim lank, wit gekleurd met
eksterne tekens van vlerke en pote. Die papiestadium duur sowat 4 tot 6
weke, waarna die voiwasse kewers ontstaan (September, Oktober). Daar
kom dus net een geslag van hierdie insek per jaar te voorskyn. Hierdie
insek val alle soorte wintergraan aan, maar het skynbaar 'n voorliefde vir
gars en koring, alhoewel rog en hawer ook soms erg aangetas word.

Bestryding.—Vir die bestryding van die graanwurm is dit wenslik om nie
op stoppelland te saai nie, iets wat nog baie algemeen die praktyk in die
Sandveld is, daar die kewers eiers le op die stinkkruid in die stoppelland,
en by saaityd uitbroei en die plante vernietig.

Dit is noodsaaklik dat die lande gebraak moet word vanaf die middel
van Augustus tot die middel van September wanneer die insek in sy papie-
stadium is. Hierdie periode word aanbeveel vir grondbewerking, want in
die papiestadium is die insek sag en teer en word maklik gedood deur
die omwerking van die grond. Hierdie tydstip vir grondbewerking ver-
hoed die voortteling van kewers wat anders teen die einde van September
en Oktober sou uitkom en 'n nuwe besmetting veroorsaak.

Alle stinkkruidplante wat op sandkolle en sandbulte van die graan-
lande groei, behoort in die middel van November uitgesteek en op hope
gegooi te word. Wanneer die plante uitgedroog is, moet hulle aan die brand
gesteek word om die eiers wat op die plante gele is deur die kewers, te ver-
nietig, anders moet minstens die stinkkruidplante op bogenoemde plekke
sowel as die langs die rante van die lande so you moontlik afgebrand word
waar hulle staan.

Dit is ook waargeneem dat die lande wat gesaai word gedurende die
eerste 14 dae na die eerste reens in die najaar (April, Mei) minder onder-
hewig is aan graanwurnn-aanval, as lande wat later gesaai word of wat voor
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die tyd gesaai is, en dit sou dus wenslik wees om die sandlande wat deur
die graanwurm aangetas word by voorkeur eerste te saai na die reens.

'n Verdere voorbehoedmiddel teen graanwurm, is om die sandlande
met 'n swaar ysterroller te rot wanneer die plantjies uitkom, daar die graan-
wurm nie tuis voel in vasgedrukte grond nie, en dadelik uitkruip sodat by
blootgestel word aan vernietigende faktore. Hierdie maatreel is egter op
homself nie voldoende om die graanwurm te bestry nie, daar sommige van
die larwes tog weer daarin slaag om gunstige toestande te vind vir hul
verdere ontwikkeling en dus ook nog skade kan aanrig.

2. Die Westelike Provinsie-graanwurm (Eremnus cerealis MshII.).

Hierdie graanwurm is vir fare at bekend in die westelike Kaapprovinsie
en kom veral voor in die distrikte Stellenbosch en Darling. Dit is die
larwe-stadium van 'n kalander wat wingerde en jong boompies beskadig
en tot 'n mindere mate ook leef op wieke, raap en die onkruid-curing
(sorrel). Die larwe-stadium van hierdie insek is wit, poteloos, met 'n donker-
bruin kop en is omtrent ;-duim lang wanneer volgroeid. Dit is hierdie
stadium wat graan, raap en wieke vernietig deur aan die stamme van hierdie
gewasse te vreet gedurende die winter en lente. Hulle vreet gate in die
stamme net onder die oppervlakte van die grond, met die gevoig dat die
plante verwelk en doodgaan. Aangetaste graan- en raaplande vertoon
onreelmatige kolle van verwelkte plante wat veral voorkom langs heuwels
en selde in vleigronde. As sulke aangetaste plante uitgetrek word is die
larwes gewoonlik sigbaar in die grond naby die wortels.

Die volledige lewensloop van hierdie insek is nog nie bepaal nie. Vol-
wasse kewers kom te voorskyn teen die einde van Oktober, die meeste
word egter aangetref gedurende die middel van November tot die middel
van Desember.

Bestryding.—Wanneer voiwasse insekte op wingerde voorkom, word
dit bestry soos aanbeveel vir die gewone wingerdkalander. Op graan- en
wiekelande is daar egter geen bevredigende bestrydingsmetode teen die
kalander self nie. Die enigste bestrydingsmaatreel is om die larwes en
papies te vernietig deur die lande in Augustus te braak en in die somer te
bewerk sodat hulle vry van onkruid is van September tot April. Waar
hierdie metode van grondbewerking toegepas word, is die beskadiging wat
deur hierdie graanwurm aangerig word feitlik geheelenal vermy.

3. Die Graanstinkvlieg [Ichnodemus (Blissus) diplopterus Dist.].

Hierdie stinkvlieg (sien Plaat II) is at in die jaar 1900 opgemerk as 'n
graanplaag in die westelike Kaapprovinsie en kom of en toe sporadies voor.
Die insek word selde in groot getalle aangetref in die eintlike graanstreek,
en dit word vermoed dat dit in hierdie omgewing grotendeels in bedwang
gehou word deur natuurlike vyande. In dele van die Sandveld (Graafwater)
egter en ook langs die bergstreke van die Karo (Swartberg, Prins Albert)
maak hierdie insek feitlik jaarliks sy verskyning en doen dan ook heelwat
skade aan grane, deur die sap van die jong plante uit te suig waardeur hulle
verwelk en nie are vorm nie.

Die eiers is langwerpig en het 'n lengte van sowat Hulle is
eers wit en deurskynend, maar neem later 'n geelrooi voorkoms aan wat
baie opvallend is. Die eiers word in rye gele in die binnekant van die blaar-
skedes. Van 14 tot 25 eiertjies word op 'n keer deur die wyfie gele en
dikwels word daar 'n honderd of meer sulke eiertjies op 'n hoop aangetref,
wat op verskillende tye gele was. Blykbaar word daar verskillende eier-
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massas deur een wyfie van tyd tot tyd geld. Die eerste eiers word ver-
moedelik al geld vanaf die einde van Julie. Eiermassas was op graanplante
in Graafwater aangetref in Augustus en September en sommige van hierdie
eiermassas het in hokproewe selfs in die begin van November eers uitge-
broei.

[Tekening : P. W. van Heerden.

Plaat II,—Die graanstinkvlieg [Ichnodemus (Blissus) diplopterus Dist],.	 Eiermassas,
nimf-stadiums en volwasse insekte,

Van die eiers ontstaan daar die klein nimfe wat vyf vervellings deurmaak
voordat hulle volwasse is. Die volwasse insek is ,_Yle tot kste duim in lengte,
h et 'n donker voorkoms en is voorsien van vlerke. Die tyd wat die ver-
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skillende stadiums neem om te ontwikkel is nog nie bepaal nie, maar skynbaar
neem die insek minstens twee maande om te ontwikkel van die eier tot die
volwasse vorm en daar kom blykbaar net een geslag in die loop van die jaar
te voorskyn.

Die onvolwasse stinkvliee suig ook die sap van die plante uit en word
later in die jaar in die pasgevormde are aangetref waar hulle dan die jong,
sagte korrels vernietig deur die sap daarvan uit te suig.

Wanneer die graan ryp is, is die grootste meerderheid van die stink-
vliee volwasse en word dan meesal in die are aangetref. Wanneer die
graan geoes word (November, Desember) verlaat die insekte die graan en
vlieg na ander gewasse of borne in die omgewing van die graanlande. Hulle
word dikwels aangetref op mielies en selfs op perskebome in die somer-
maande en gedurende die herfs. In die begin van die winter skuil hulle
gewoonlik onder die los bas van bloekombome, tussen opgestapelde hout
en kaf, of selfs in skeure in mure vanwaar hulle weer die graanlande besmet
in Julie en Augustus. Die stinkvlieg is veral erg op rog en koring maar ander
kleingraansoorte word ook in 'n mate aangeval.

Bestryding.—Sorg dat daar in die nabyheid van die graanlande geen skuil-
plekke is, waar die insek nie bestry kan word nie, soos byvoorbeeld droe
tak-omheinings, ens.

Waar moontlik behoort tydelike skuilplekke om die volwasse insek
aan te lok, verskaf te word, soos byvoorbeeld klein kaf- of strooihopies wat
kort voor die winter verbrand moet word.

Dit is ook gevind dat pluimvee hierdie insekte gretig vreet waar hulle
skuil in bloekombome, as die los bas verwyder en die insekte op die grond
afgeskud word.

Graanlande word gewoonlik in kolle besmet en wanneer sulke beska-
digde kolle opgemerk word, moet die besmette plante dadelik vernietig
word, deur hulle of te sny en te verwyder of in te ploeg. Hierdeur word
die eiers wat op die plante gele is, vernietig en die voortteling van die plaag
teengewerk.

4. Die Koringluis (Toxoptera graminum Rond.).

Die koringluis kom algemeen voor in Europa, Amerika en Suid-Afrika.
Die insek is al in 1852 beskrywe deur 'n Italiaanse wetenskaplike, Rondani.
In Suid-Afrika is die koringluis ook al vir baie jare bekend en doen dit veral
skade in die vernaamste graanstreek van die oostelike Oranje-Vrystaat waar
die toestande vir sy vinnige voorplanting baie gunstig is. Die luis vermeerder
veral vinnig wanneer die klimaat vir agtereenvolgende dae warm en droog
is. Sulke weerstoestande kom selde voor in die graanstreke van die weste-
like Kaapprovinsie en hoewel die luis daar ook altyd aanwesig is, verhinder
die koue nat weer in die begin van die somer gewoonlik sy uitermate vinnige
vermeerdering.

Die ongekende uitbreking en beskadiging van graanlande deur die
koringluis in 1930 in die distrikte Caledon en Swellendam word toegeskryf
aan sulke gunstige weerstoestande. Sedert 1930 het die koringluis feitlik
geen verdere skade in bogenoemde distrikte aangerig nie. In 1934 het
hierdie luis egter weer graanlande op verskillende place in Riversdal en
Montagu aangeval, en dit is dus duidelik dat hierdie insek en sy gewoontes
nie mag veronagsaam word deur die graanboere van die winterreenstreek
nie.
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Die koringluis veroorsaak beskadiging aan graan deurdat dit die sap
uit die plant suig. Die aangetaste plant vertoon geel vlekke, word you geel
en verwelk totaal as die besmetting erg is. Die koringluis word op koring,
hawer, rog en gars aangetref en wanneer hierdie plante afwesig is, veral
gedurende die somermaande, lewe hulle op die gewone veldgrasse waarop
hulle aanteel.

In Suid-Afrika is die geslagtelike vorms, die werklike mannetjies en eier-
leggende wyfies, afwesig en kom net die ongevleuelde en gevleuelde wyfies
voor. Onder gunstige toestande groei hierdie wyfies binne 'n week uit en bring
dan twee tot drie lewende kleintjies per dag te voorskyn vir 'n tydperk van
2 tot 4 weke. 'n Wyfie kan dus gedurende haar leeftyd van 30 tot 80 klein-
tjies voortbring. Onder koue, nat weerstoestande word hierdie repro-
duksie egter vertraag en neem sy van 14 tot 21 dae our uit te groei, en
reproduseer sy ook heelwat stadiger waardeur die algemene voortteling
aansienlik verminder. Hierdie luis is dus in staat our 'n groot aantal geslagte
in die loop van 'n jaar voort te bring, en dit kan dus maklik besef word hoe
vinnig die luise vermeerder en hoe hulle sours onopgemerk groot skade in
'n baie kort tyd kan veroorsaak.

Die ongevleuelde luisies self is baie klein en liggroen van kleur. Die
gevleuelde insekte het dieselfde kleur en is omtrent 'n kwart-duim breed
oor die uitgespreide vlerke.

In die begin is die eerste luisies altoos ongevleueld en wanneer hulle
eers aangeteel het totdat die plante geheelenal oortrek is, ontwikkel die
gevleuelde wyfies, wat na ander plante vlieg om die besmetting voort te set
en daar verder aan te teel. Van hierdie feit maak ons gebruik in die
bestryding van die koringluis. As die luis vroeg in die jaar opgemerk word,
moet die besmette kolle dadelik behandel word, om te verhoed dat ge-
vleuelde wyfies ontwikkel wat die hele land kan besmet. As die besmette
kolle nog klein en geIsoleer is, kan 'n mens droe kaf of gran daaroor strooi
en dit aan brand steek. So'n besmetting word ook baie vertraag as dit reen
en die klimaat vir 'n tydlang koel en vogtig bly soos gebeur in die graan-
distrikte van die westelike Kaapprovinsie en dit stel dan ook sours die plante
in staat our die aanval te ontgroei. As die besmetting eers taamlik ver-
sprei is wanneer dit vir die eerste keer opgemerk word, moet die besmette
deel van die land dadelik omgeploeg word, aangesien dit die enigste manier
is om die ontwikkeling van gevleuelde wyfies te voorkom en verdere
besmetting van die graanland te vermy.

Later in die jaar wanneer die graan al in die aarstadium is, bestaan daar
baie min gevaar van 'n aanval van koringluis en vind ons dat sy natuurlike
vyande, veral 'n klein wespie, horn dan bevredigend bestry.

5. Kalanders en Motte in Graan.

(a) Die Graankalander (Calandra granaria Linn.).

(b) Die Graanmot (Sitotroga cerealella 01.).

Opgebergde koring en mielies en ander graansoorte is onderhewig
aan beskadiging deur insekte, veral deur twee klein insekte, die kalander
en die graanmot, en hierdie insekte doen jaarliks baie groot skade aan sulke
opgebergde graan. Dit is dus noodsaaklik vir elke boer om hul lewens-
geskiedenis te ken en te weet hoe om hulle te bestry.

(a) Die kalander (Calandra granaria) kan tot 10 maande lewe en elke
wyfie le gedurende genoemde tydperk van drie- tot vierhonderd eiers.
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Die wyfie vreet in die graankorrel 'n gaatjie waarin sy 'n eier le en wat sy
dan met 'n klewerige stof toemaak, sodat mens nie die eier kan sien nie.
Die eier broei in 3 tot 5 dae uit, en kom daar 'n klein wurmpie uit wat in
die korrel lewe en vreet vir 2 tot 3 weke, wanneer dit in 'n papie verander
en dan in 'n kalander wat weer sy eiers op ander graankorrels re. In die
somer voltooi die insek sy lewensloop in omtrent 'n maand en in die winter
duur dit 'n bietjie langer. Graan word sowel op die land as in die pakhuis
met kalander besmet en al word die kalander nie altyd opgemerk nie, kan
daar nogtans graan wees wat met eiers of larwes besmet is.

(b) Die graanmot (Sitotroga cerealella) is 'n vaalkleurige insek, omtrent
'n halfduim oor die uitgestrekte vlerke. Die eiers word op of in die naby-
heid van die graan gele en die wyfie-mot le sowat 150 eiers. Die wurmpie
wat uitbroei, boor in die korrel in en vreet daar binne totdat by volgroeid
is, verander dan in 'n papie en uiteindelik kom daar weer 'n mot te voor-
skyn. Die hele lewensloop van die graanmot duur sowat 30 tot 40 dae.

Dit is dus byna onmoontlik om graan heeltemal skoon te hou aangesien
dit beide deur die kalander en die mot op die land sowel as in die pakhuis
besmet kan word, en in die geval van die kalander kan mens die skade nie
opmerk nie, voordat die volwasse kalander eers uit die uitgevrete graan-
korrel kruip nie.

(a) Beroking met Swawelkoolstof.

Hierdie insekte word bestry deur die graan met swawelkoolstof te
berook. Gebruik 8 pond of 5 pinte vir elke 1,000 kubieke voet van die totale
ruimte in 'n lugdigte skuur, tenk, kas of enige ander soort houer. As die
houer nie dig genoeg gemaak kan word nie, moet meer swawelkoolstof
gebruik word. Verder, om sukses met beroking te verseker, moet gesorg
word dat elke 5 voet van die oppervlakte of diepte van die houer sy pro-
porsionele dosis kry. Plaas die berokingsmiddel bo-op die graan of in vlak
skottels. Die temperatuur in die houer moet nie laer as 70° F. wees nie,
en al die graan moet ten minste vir 48 uur met 'n maksimum konsentrasie
van die gas berook word.

Los graan kan in lugdigte skure berook word. Graan in tenks kan mak-
lik berook word as die aanbeveelde dosis van 8 pond of 5 pinte vir elke 1,000
kubieke voet, toegedien word, nadat die openings waar die graan in- en
uitgegooi word, dig toegestop is. Klein hoeveelhede, soos saadkoring of
mielies, kan in lugdigte kaste of blikke behandel word.

Wat beroking betref, is dit doeltreffend solank gesorg word dat :-

(1) Die hoeveelheid swawelkoolstof (Carbon bisulphide) wat vir
beroking van die hele skuur gebruik word, uitwerk op 6 tot 8
pond per 1,000 kubieke voet ruimte ;

(2) die pakhuis of skuur sover moontlik lugdig is, want anders gaan
daar te veel van die gas verlore.

(3) as 'n skuur of pakhuis berook word met so'n groot hoeveelheid
swawelkoolstof, moet bale versigtig te werk gegaan word vir
brand. Selfs kamers onder die solder of langsaan die graan-
skuur moet nie vuur by kom nie, want die gas is bale ontvlam-
baar ;

(4) as deeglik berook word, sal niters twee berokings in 'n jaar
nodig wees, die eerste in Desember of Januarie en die tweede
net voor die winter begin, omstreeks Maart of April. As dit
nat en koud is, help beroking nie veel nie, aangesien die gas dan
nie so maklik verdamp nie.
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Onthou die volgende punte

(a) Die dampe van swawelkoolstof is baie giftig. Gaan dus versigtig
te werk en moenie dit inasem nie.

(b) Swawelkoolstof is ontvlambaar en ontplofbaar, en geen vuur van
enige aard moet naby gebring word nie.

(c) Slegs droe graan kan berook word. Die lewenskrag van drod
graan word nie deur die aanbeveelde dosis aangetas nie.

(d) Die pakkamers en skure moet deeglik skoongemaak of berook
word, voordat daar weer ander graan in opgeberg word.

(b) Bespuiting van lee store om Kalanders en ander lnsekte te vernietig.

'n Seep-paraffin-emulsie word as volg gemaak : Sny 1 pond harde seep
fyn op in 2 gallon warm water. Roer tot die seep opgelos is. Neem van
die vuur of en roer 4 gallon paraffin daarin. Roer baie goed om 'n goeie
emulsie te kry. Verdun met 14 gallon water (om 20 gallon spuitstof te kry).
Roer goed. Bespuit die stoor en let veral daarop dat barste in vloere, mure,
hout, ens., goed nat word. Dit is `n kontak-spuitmiddel en gevolglik moet
die hele oppervlakte van die stoor goed met die spuitstof nat-gemaak word.

(Dr. J. T. Potgieter, Professor in Insektekunde, Stellenbosch-Elsenburgse Landbou-
kollege van die Universiteit van Stellenbosch.)

Teken in op

„Boerdery in Suid-Afrika,"
die Departement se Maandblad,

wat van tyd tot tyd die jongste informasie bevat oor graanverbouing
en bestryding van plantplae.

Prys slegs 5s. per jaargang.
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C. Tabak, Katoen en Hop.
Virginia-tabak.

AFGESIEN van die Turkse tipe tabak wat in die westelike Kaapprovinsie
en 'n bietjie Nicotiana rustica wat in naturellereserwes gekweek

word, behoort alle tabak wat in die Unie verbou word, aan die Virginia-
tipe, waarvan die naam ontleen is aan die staat Virginie in die Verenigde State
van Amerika, waar hierdie tipe tabak vir die eerste maal verbou is deur
die vroee Europese nedersetters in Noord-Amerika. Die Unie-produk stem
ooreen met die wat in die Verenigde State van Amerika gekweek word, maar
het 'n enigsins verskillende aroma, omdat ons grond- en klimaatstoestande
anders is.

Dit kan met veiligheid beweer word dat die tabakplant binne feitlik
alle breedtegrade en op 'n groot verskeidenheid grondsoorte met sukses
verbou kan word, maar die handelswaarde van die produk hang in groter
mate as in die geval van byna alle ander gewasse of van die besondere grond-
en klimaatstoestande waar die plant gekweek word. Derhalwe is die ver-
bouing van tabak dan ook 'n bale gespesialiseerde bedryf ; en dit word

'n Lap Tabak op die Rustenburgse proefstasie.

so algemeen besef dat die handel horn steeds op sekere duidelik omskrewe
gebiede verlaat vir sy voorraad van die verskiHende klasse en tipes van
blaartabak. Gevolglik vind ons dat sekere duidelik omskrewe gebiede
weens die daar heersende grond- en klimaatstoestande veral geskik is vir
die produksie van blaartabak vir oonddrogingsdoeleindes, terwyl ander
streke weer beter is vir donker of ligte blaartabak vir lugdrogingsdoeleindes.

Weens die besondere vereistes in verband met die produksie van oond-
gedroogte tabak, het dit lank geneem voordat hierdie tak van die bedryf
in die Unie opgang gemaak het. Kwekers het eers vanaf 1930 begin besef
dat daar binne sekere duidelik omskrewe gebiede bepaald goeie vooruit-
sigte was en die bedryf het eers daarna begin ontwikkel. Tevore is al die
Virginia-blaartabak wat in die Unie gekweek is, in die lug gedroog. Uit die
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produksie-syfers hieronder sal duidelik blyk in hoeverre die bedryf van
oonddroging in hierdie betreklike kort tydperk ontwikkel het.

Produksie.

Die Unie se jaarlikse produksie wissel baie af van jaar tot jaar, hoof-
saaklik weens klimaatswisselvallighede, soos laat en onvoldoende reen
gedurende die plant- en groeiseisoene, en onsekerheid wat betref bemarkings-
vooruitsigte. Laasgenoemde faktor oefen die meeste regstreekse invloed
uit op produksie. Met beter bemarkingsvooruitsigte kan bale meer tabak
in die bestaande gebiede verbou word, maar daar is altyd gevaar van oor-
produksie, en produksie op groot skaal in nuwe streke sal die toestand
ongetwyfeld vererger.

Die gemiddelde jaarlikse produksie is omtrent 161 milioen pond, of
miljoen pond meer as wat plaaslik verbruik word.

Die kwaliteit van die blaartabak wat geproduseer word, kan heelwat
verbeter en produksiekoste afgebring word deur meer aandag te wy aan die
volgende vereistes :-

(1) Kwekers behoort nie meer te plant as wat met beskikbare fasili-
teite behoorlik behandel kan word nie.

(2) Alle moontlike pogings moet aangewend word om plantjies te
kweek wat vry is van aalwurm, en om hierdie plaag in die landerye
onder beheer te hou deur die toepassing van 'n wisselboustelsel,
wat oor drie tot vier jaar strek, en waaronder nie-vatbare gewasse,
d.w.s. gewasse van die grasfamilie, byvoorbeeld mielies, kaffer-
koring, manna, koring, ens., en peulgewasse, soos lndiese hennep
en fluweelboontjies, ingesluit is. Dis gevind dat alle kafferboontjie-
soorte vatbaar is.

(3) Die beste planttyd is tot aan die end van Desember. Tabak wat later
geplant word, is gewoonlik swakker wat betref kwaliteit en kleur.

(4) Om die beste donker blaartabak vir lugdroging te produseer, is
dit noodsaaklik om die plante laag te top. Om blaartabak van
ligter kleur vir lug- en oonddroging te verkry, moet die plante
hoer getop word, na gelang van die soort en vrugbaarheid van
die grond. As suiers nie gereeld verwyder word nie, mis die
aftopping sy doel heeltemal, en die blare wat verkry word, sal
nie lywig weer nie, en ook van swak kwaliteit. Die plante moet
gereeld getop en die suiers moet verwyder word, ten einde
blare van die beste kwaliteit vir oonddroging te produseer.

(5) Kwekers van blaartabak, sowel vir lug- as vir oonddroging, word
aangeraai om vier tot vyf van die onderste blare af te breek
wanneer die plante omtrent twee voet hoog is. Dit sal die kwaliteit
verder verbeter en die ontwikkeling van witroes teenwerk.

(6) Veral in die geval van blaartabak bestem vir oonddroging, moet
sorg gedra word dat die tabak nie te veel aanklam in die kelder
nie, anders sal die beste grade meeste van die kleur daarvan
verloor en heelwat afneem in waarde. Dit betaal die boer om
geskikte fasiliteite vir die gradering en hantering van sy oes te
verskaf, en om spesiale aandag aan hierdie aspekte te wy.

Soorte.

Die soort tabak wat gekweek moet word, hang noodwendig af van die
soort grond op die betrokke plaas, die heersende klimaatstoestande in die
streek, en die tipe tabak wat die kweker wil produseer.
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Die soorte Joiner en Amarelo sal, as dit op sanderige grond, sanderige
leemgrond of swart turfgrond gekweek word, nie onmiddellik op 'n groen-
bemistingsgewas of 'n swaar toediening van kraalmis volg nie, en luggedroog
word, 'n taamlik hoe persentasie blare geskik vir die maak van cigarette op-
lewer.

Vir die produksie van donker tabak met mooi lang en bree blare, sal
die soorte Piet Retief Swazi en Groot Swazi in die middelveldstreke van die
Transvaal en in die Oudtshoorn-streek die beste resultate oplewer. Vir
snuiftabak word hoofsaaklik Clarksville, One Sucker, Nyassa en Exall gekweek.
Piet Retief Swazi en Groot Swazi sal ook geskikte blare vir snuifdoeleindes
oplewer as kraalmis in groot hoeveelhede toegedien word. In die Oudts-
hoorn-streek word die soorte Regop en Blinkbaar hoofsaaklik vir roltabak
geproduseer.

Amarelo en White Stem Orinoco is vandag nog die mees geskikte soorte
vir oonddroging.

Tabak-saadbeddings, Rustenburgse proefstasie.

Die Saadbedding.
'n Misoes is dikwels te wyte aan 'n ongesonde of besmette saadbedding.

Dit is dus baie noodsaaklik om sterk en gesonde plantjies te kweek. Verskeie
van die meer belangrike siektes, soon mosaieksiekte, kroesblaar en bakteriese
blaarvlek, ontstaan gewoonlik in die saadbedding, en gevoiglik behoort
spesiale pogings aangewend te word om besmetting van jong plantjies te
voorkom.

Die saadbedding moet naby 'n permanente en onbesmette watervoorraad
wees, en indien moontlik nie naby droogskure of tabakiande of in ou blom-
of groentetuine nie. Dit is ook belangrik om toe te sien dat daar nie tabak-
stronke of on materiaal van enigerlei aard op die saadbeddings kom nie,
daar dit moontlik siekte na die pasgesaaide beddings kan oordra.

Met die oog op die gevaar en die moontlikheid van besmetting van
grond met aalwurm, is dit raadsaam om elke jaar 'n stuk nuwe grond te
kies. Moenie 'n plek naby groot bome met uitgestrekte wortelstelsels
kies nie. Ten einde behoorlike toesig te kan uitoefen, moet die saadbeddings
naby die woonhuis wees. 'n Oostelike of noord-oostelike uitsig is die beste.
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Die grond moet vrugbaar wees en goed voorsien van verrotte organiese
materiaal, oop en krummelrig, goed gedreineer, en vry van siekte- en aal-
wurm-organismes wees. Dis veral belangrik om te waak teen aalwurm
(knopwortel), aangesien dit so algemeen in tabakstreke voorkom.

Volgens gegewens verkry deur middel van proewe, is dit duidelik dat
minder las van aalwurms ondervind word waar saadbeddings aangele is op
grond met 'n hoe slikgehalte, byvoorbeeld swaar leem- en swart noriet-turf-
gronde. Sulke grondsoorte, en veral laasgenoemde soorte, is minder onder-
hewig aan natuurlike besmetting in die onbewerkte toestand, en behoort
waar moontlik gebruik te word ; daarenteen kan dit aangeneem word dat
sanderige grond in die reel altyd besmet is, en derhalwe vermy behoort
te word.

Die uitgesoekte plek behoort minstens eenmaal gedurende die vorige
sourer, en weer net voor die bereiding van die beddings om die saad te saai,
deeglik omgespit of geploeg te word. Dien 'n hoeveelheid goed-verrotte
kraalmis toe, by voorkeur wanneer die grond die eerste keer omgespit of
geploeg word, sodat dit die nodige veranderinge kan ondergaan en in humus
kan verander voordat die saad gesaai word.

Ontsmetting van Saadbeddings.

Verdeel die stuk grond in beddings van die vereiste lengte en breedte.
Laat voetpaadjies 2 vt. wyd tussen die beddings, sodat dit met gerief natgelei
kan word. Drie voet tot 3 voet 6 duim is 'n geskikte breedte en 30 tot 45
voet 'n geskikte lengte vir 'n bedding. Die beddings word gelykgemaak
en weerskante word walletjies, omtrent 4 tot 6 duim hoog, met 'n hark
gemaak. Die walletjies kan aan die binnekant ewewydig gemaak en die opper-
vlakte heeltemal gelykgemaak word met 'n skuifplank wat uit 'n stuk vloer-
plank vervaardig is. Die saadbeddings is dan gereed vir sterilisasie. Na
sterilisasie word rame omtrent 6 dm. hoog rondom elke bedding gesit.
Gewone vloerplanke op die kant gesit of reguit hout kan vir die doel gebruik
word. Die doel van so 'n raam is om die kante behoorlik te bedek wanneer
die kaasdoek-bedekkings daaroor is, ten einde boepens- en spinmotte en
ander insekte uit te hou, veral snags. As die kante nie behoorlik op hierdie
of 'n ander doeltreffende manier bedek word nie, kan ernstige besmet-
ting deur boepens- en spinmotte voorkom.

Die doel van sterilisasie is om die grond skoon te maak en te bevry
van onkruid, insekteplae, siektebakteriee en swamme. As die bedding
behoorlik gesteriliseer word, dan word die koste daaraan verbonde meer as
vergoed deur die besparing van die koste van uitroeiing van onkruid, en
gesonder en sterker plantjies word ook verkry.

Die doeltreffendste metode van sterilisasie is deur middel van hitte.
Die metodes wat toegepas word, is (1) sterilisasie met stoom, en (2) brand
van die grondoppervlakte met oop vure.

Sterilisasie deur middel van oop vure word gewoonlik deur kwekers
toegepas, en het die mees ekonomiese en praktiese metode geblyk. Met
hierdie metode word die grond tot 'n diepte van 2 tot 3 dm. gesteriliseer.

Sekere chemikaliee word ook gebruik om grond te steriliseer. Swawel-
koolstof sal byvoorbeeld aalwurmorganismes doeltreffend vernietig as
omtrent 5 vloeistofonse per vierkante jaart op afstande van 6 tot 9 dm.
uitmekaar tot 'n diepte van sowat 9 duim in die grond gespuit word.

Nadat die beddings deur vuur gesteriliseer is, word die as en oorblyfsels
verwyder. Die as wat dan nog oorbly, moet deeglik in die boonste twee
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tot drie duim grond ingehark word sonder om die grond dieper om te keer
Dis nie raadsaam om al die as in te hark nie, daar dit bytsoute bevat wat
ontkieming tedwerk en die groei van die jong plantjies strem.

Bemisting en Saai.

Bemisting.—Voor die saad gesaai word, moet die volgende kunsmis-
stowwe per 10 vierkantjaart van die saadbedding toegedien en deeglik in die
grond ingehark word : 2 lb. superfosfaat, 1 lb. kaliumsulfaat en + lb.
natriumnitraat of + lb. ammoniumsulfaat. Maak die beddings deeglik nat,
sodat die ondergrond klam is, voordat gesaai word. Dan hoef die grond
gedurende die vroee stadiums nie so dikwels natgemaak te word nie, en
die plantjies sal beter en meer egalig ontkiem.

Dikte van Saai.—Baie kwekers saai te dik, met die gevolg dat plantjies
tingerig en armoedig is, en nie bra wil aard as dit uitgeplant word nie. Die
plantjies neem ook bale langer om sterk te word as wanneer die saad dun
gesaai word. As die saad daarenteen te dun gesaai word, sal die plantjies kort
en dik wees, en sulke plantjies is ook nie eintlik goed om uit te plant nie. Die
regte manier is om een ons gegradeerde saad, wat goed ontkiem, per 70
vierkantjaart grond te saai, of een teelepelvol saad vir elke 10 vierkante
jaart.

Ten einde egalige verspreiding van saad te verseker, behoort die saad
vir elke 10 vierkantjaart grond deeglik met omtrent 'n koppie-vol fyn
gesifte houtas, beenmeel of mieliemeel gemeng te word. Die ligte kleur
van die as of meel dien as aanduiding van hoe die saad versprei word. Dek
die saadjies liggies tot 'n diepte van omtrent een-sestiende van 'n duim met
skoon riviersand, of druk die grond effens vas met 'n plank. Daarna moet
die beddings, totdat die plantjies uitgeplant word, gereeld deeglik en egalig
natgemaak word deur middel van 'n tuingieter met fyn spuitgaatjies. Die
beste tye om water te gee, is vroeg in die more en laat in die middag. Be-
sproeing met 'n klein stroompie kan ook toegepas word wanneer die plantjies
omtrent halfduim hoog is. Hierdie gebruik is veral raadsaam op swart
noriet-turfgrond.

By wyse van voorsorg teen ongunstige klimaatstoestande en moontlike
skade deur siekte, behoort minstens tweemaal soveel grond as wat nodig
geag word om die voorgestelde oppervlakte te beplant, bereken op grondslag
van 2,000 plantjies per bedding van 30 vt. lank en 3 vt. breed besaai te word.
Die saad moet van die begin van Augustus tot die end van September met
tussenpose van twee tot drie weke gesaai word, sodat daar van die middel
van Oktober tot die end van Desember gereeld plantjies beskikbaar sal wees.
In laeveldstreke kan die eerste beddings reeds in die begin van Julie besaai
word, sodat daar teen die middel van September reeds plantjies sal wees.
As die beddings behoorlike aandag geniet, sal die plantjies binne 8 tot 10
weke vir uitplanting bekwaam wees.

Behandeling van Beddings.

Dis noodsaaklik om die beddings te bedek, ten einde die plantjies teen
buitenspo•ge afwisselings in die temperatuur te beskerm, oormatige ver-
damping te verhoed en insekte snags af te weer. Die beste materiaal vir
hierdie doel is kaasdoek.

Sodra die plantjies omtrent 'n halfduim hoog is, moet stappe gedoen
word om hulle sterk te maak. Neem die bedekkings aanvanklik elke dag
vir 'n paar uur in die more af, en daarna geleidelik !anger totdat die plantjies
sterk genoeg is om die hele dag sonder nadelige gevolge oop te bly. Die
proses behoort vir 'n tydperk van 3 tot 4 weke te duur.
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As bestrydingsmaatreel teen tabakslak, boepens- en dergelike insekte-
plae, word aanbeveel dat die plantjies weekliks met 'II ons., d.w.s. ongeveer
6 eetlepels gelykvol, loodarsenaatpoeier op 4 gallon water bespuit word.

'n Tipiese Kroesblaar plant.

Bakteriese siektes en swamsiektes, soos wildevuur, hoekvlek, rooiroes,
witroes, ens., kan vermy word deur die beddings gereeld eenmaal per week
met bordeauxmengsel to bespuit. Neem 3 ons., of ongeveer 9 tot 10 eet-
lepels gelykvol, bordeauxmengsel op 4 gallon water.
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Die beddings meet dopgehou word vir witvliee (Aleyridodae), die draers
van kroesblaarsiekte wat dikwels groot skade In tabaklande veroorsaak.
Sodra die vliee opgemerk word, moet die plantjies bespuit word met een
deel 7-persent konnmersiele tabakekstrak op 100 tot 120 dele water. Tuis-
gemaakte tabakekstrak moenie gebruik word nie, want dan is die sterkte
onbekend, en daar is ook gevaar om die plantjies met siektes, soos mosaiek-
siekte, ens., te besmet.

Gerieflikheidshalwe kan die loodarsenaat, bordeauxmengsel en tabak-
In  ekstrak almal by dieselfde 4 gallon water gevoeg en tegelyk op die plantjies

gespuit word. Ten einde die spuitstowwe beter te laat vaskleef, moet daar
eers 1 lb. sagte seep in elke 4 gallon water of enige ander klewer opgelos
word. Gewone blou, geel of tuisgemaakte seep is net so goed.

Begin spuit sodra die blaartjies van die plantjies so groot as 'n mens
se vingernael is. Die pomp moet sterk spuit en die spuitstof in die vorm
van 'n fyn misdamp versprei. Die spuitdamp moet tussen die blare inge-
forseer word, sodat dit alle dele van die jong plante bedek.

Wanneer die plantjies 6 of 8 duim hoog en voldoende gehard is, is hulle
geskik vir uitplanting. Maak die beddings deeglik nat net voordat die plan-
tjies uitgetrek word, sodat hulle maklik uitkom en die wortels nie beskadig
word nie. Soek die sterkste en beste plantjies, trek hulle een vir een uit,
en pak hulle versigtig in mandjies of klein kissies waarin hulle maklik na die
land vervoer kan word. Hou die plantjies in 'n koel plek. Verlepte plantjies
moenie uitgeplant word nie.

Met die uithaal moet enkele van die onderste blare van die plantjies
verwyder word, maar origens behoort die blare volstrek nie gesnoei te word
nie.

Voorbereiding van die Grond.
Die tabakplant reageer geredelik op die toestand van die grond waarop

dit geplant word en op toediening van kunsmis. Die plant moet vinnig en
egalig groei, ten einde blare met 'n fyn tekstuur te verkry, wat veral vir
oonddroging 'n vereiste is. Dis derhalwe noodsaaklik om die grond deeglik
te ploeg en saam met die nodige kunsmis fyn te maak voordat die uitplanting
geskied. Die grond moet in die winter geploeg word onmiddellik nadat
die vorige oes of is, en dan weer net voor die grond finaal reggemaak word
om die plantjies in te sit.

Sodra die grond behoorlik reggemaak is, word yore 3 tot 34- vt. uit-
mekaar, na gelang van die tipe van tabak wat die kweker wil produseer, met
'n klein walgooier of enkelvoorploeg getrek. Op sanderige grond, sanderige
leem- en swart turfgrond, waar die kweker liggekleurde tabak vir lug- of
oonddroging wil kweek, word die yore 3 vt. uitmekaar getrek en die plantjies
2 vt. vanmekaar in die rye geplant. Op swaar leem- en kleiagtige grond
vir die produksie van swaar donker blaartabak word die yore vt. van-
mekaar getrek en die plantjies 21 tot 3 vt. vanmekaar in die rye geplant.
Dit word aanbeveel dat die plantjies in hierdie geval verder uitmekaar
geplant word, sodat hulle mekaar nie verdring nie en groot, dik blare kan
ontwikkel.

U itplant.

Die beste tyd om tabak uit te plant, is laat in die namiddag op 'n helder
dag of gedurende die hele dag met koel weer. As die plantjies in die namiddag
ultgeplant word, kom hulle gedurende die nag tot verhaal en kan hulle
die warm weer die volgende dag beter verdra.

Plantgate kan met 'n planthout of anders met 'n graaf gemaak word
op sanderinge grond. Op leem- en turfgronde vat die plantjies beter as
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hulle met die hand in die water geplant word. Onmiddellik na die uit-
planting op sandgrond moet die grond 'n ligte besproeiing kry, sodat die
wortels kan vassak.

Dis raadsaam om die grond, ingeval van warm weer, die dag na uit-
planting nat te lei, of, as dit nie warm is nie, twee dae daarna. Besproei
weer 3 of 4 dae later. Teen hierdie tyd sal die swak plantjies reeds dood
wees en nuwe plantjies kan dan sonder versuim ingeboet word. Sodra die
plante goed aan die groei is, word die plantvore met 'n skoffelploeg of hand-
skoffels toegemaak.

Vir suksesvolle tabakproduksie moet die tabakland dwarsdeur die
seisoen dikweks bewerk en skoongehou word. Dit sal ook bydra om aal-
wurms (knopwortel) besmetting te verminder.

Grond en Besmisting.

Kunsmis moet toegedien word volgens die soort grond, die algemene
vrugbaarheid daarvan, en die soort tabak wat gekweek word. Daar bestaan
'n taamlik definitiewe verband tussen die fisiese samestelling van die grond
en die tipe tabak wat geproduseer word. Grond wat baie klei bevat, soos
swaar kleigrond en kleiagtige leemgrond, !ewer byvoorbeeld in die reel
'n swaar tipe blaartabak wat met droging gewoonlik donker van kleur word.
Daarenteen lewer grond met betreklik min klei, soos sanderige grond en
sanderige leemgrond met 'n taamlik lae humusgehalte, gewoonlik tabak
met dun en baie elastiese blare wat, as dit droog is, gewoonlik ligrooi of
geel van kleur is. Sulke grond is geskik vir die produksie van sigarettabak
vir lug- of oonddroging. Die swart potkleigronde wat in sekere dele van
Transvaal voorkom, is 'n opvallende uitsondering op hierdie reel. Hierdie
grond het 'n buitengewone hoe kleigehalte, maar !ewer tabak met 'n fyn
tekstuur, en heelwat lywigheid en elastisiteit en 'n helder ligte kleur as
dit in die lug of in die oond gedroog word. Die grond is geskik gevind vir
die produksie van oondgedroogde tabak van goeie kwaliteit.

Kraalmis vir die produksie van donker blaartabak behoort toegedien
te word wanneer in die winter geploeg word. Die mis kan dan ontbind
voordat die tabak geplant word.

Waar die gemiddelde jaarlikse reenval tussen 30 en 35 duim of meer
is, en in gevalle waar besproeiingswater nie 'n beperkende faktor is nie,
kan die kunsmis in die plantvore toegedien en voor uitplanting van plantjies
met die grond gemeng word. Waar sulke toestande heers, kan die kunsmis
ook in die yore toegedien word sodra die plantjies op die land begin groei het,
d.w.s. omtrent 8 tot 10 dae na uitplanting. Die yore moet dan met skoffel-
ploee of handskoffels toegemaak word.

In streke waar die gemiddelde jaarlikse reenval minder as 30 duim is,
en besproeiing 'n beperkende faktor is of mag wees, moet kunsmis altyd
gestrooi en ingeploeg word. Die geskikste tyd om dit te doen, is wanneer
die grond vir die laaste keer geploeg word. As die kunsmis op hierdie manier
toegedien word, sal die tabakplante beter wortelstelsels ontwikkel en baie
meer bestand wees teen droogte.

Ten einde normale groei van die tabakplant te verseker, moet die
belangrikste van die kunsmisbestanddele, naamlik fosfaat, stikstof en potas,
in die kunsmismengsel ingesluit word.

Op die Rustenburgse proefstasie is gevind dat die volgende kneveelhede
kunsmis per morg op sanderige grond, sanderige leem- en swart turfgrond
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die beste resultate oplewer in verband met die produksie van ligte blaar-
tabak, hetsy oond- of luggedroogde tabak :-

(a) 700 lb. superfosfaat (17.1 persent).
150-200 lb. kaliumsulfaat,
200 lb. bloedmeel,
150 lb. natriumnitraat.

(b) Op grond wat in die loop van vorige seisoene deur die toediening
van kraalmis of deur middel van groenbemisting met 'n peulgewas
redelik vrugbaar gemaak is, kan die bloedmeel in bogenoemde
mengsel uitgeskakel word.

(c) Op die Hartebeestpoort-proefstasie by Brits is gevind dat die
beste resultate op growwe sanderige grond en swart turfgrond
verkry word deur die volgende hoeveelhede kunsmis per morg
toe te dien :-

600 pond superfosfaat (17.1 persent).
200 pond kaliumsulfaat,
300 pond bloedmeel, en
150 pond natriumnitraat.

Indiese hennep word ingeploeg vir groenbemisting, Rustenburgse proefplaas.

Die natriumnitraat moenie met die ander bestanddele gemeng word
nie, maar moet as bo-bemisting in die yore toegedien word, 8 tot 10 dae
nadat die plantjies uitgeplant is, of sodra hulle goed aan die groei is.

Vir die produksie van donker tabak vir pyptabakmengsels, word die
beste resultate verkry deur die toediening van taamlike groot hoeveelhede
kraalmis plus 600 pond superfosfaat. Om swaar donker blaartabak geskik
vir die naturellehandel te kweek, moet baie groot hoeveelhede kraalmis
plus 600 pond superfosfaat per morg toegedien word.

As landboukalk gebruik word, moet dit toegedien word alleen op grond
wat as suur bekend is. Aangesien die meeste van ons ligte, sanderige gronde
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suur is, word gewoonlik goeie resultate verkry deur 1,000 tot 2,000 lb. of
meer kalk per morg, na gelang van die suurheldsgraad van die grond, eenmaal
elke 4 of 5 jaar toe te dien. Swart turfgronde het in die reel 'n alkaliese
reaksie, en in die geval van sulke grond hoef dus nie landboukalk toegedien
te word nie.

Wisselbou.

Vanwee die vatbaarheid van die tabakplant vir verskillende bakteriese
en swamsiektes en vir aanvalle deur aalwurm-organismes (knopwortel),
wat in die grond kan aanteel as tabak jaar na jaar op dieselfde land gekweek
word, behoort tabak nie twee jaar agtereenvolgens op dieselfde land gekweek
te word nie, maar met ander geskikte gewasse afgewissel te word, by voor-
keur volgens 'n wisselboustelsel wat oor 3 tot 4 jaar strek. Gewasse van
dieselfde familie as die tabakplant, naamlik Solanaceae, soon aartappels,
tamaties, ens., moenie in die wisselboustelsel ingesluit word nie, en alle
soorte groente moet uitgesluit word.

By die ontwerping van 'n wisselboustelsel met tabak, moet gewasse
wat bestand is teen aalwurm uitgesoek word. Die volgende is nie vatbaar
nie, en behoort ingesluit te word :—

(1) Alle gewasse wat aan die grasfamilie behoort, byvoorbeeld mielies,
kafferkoring, manna, alle grassoorte, koring, gars, hawer, ens.,
is bestand.

(2) Al die peulgewasse wat gewoonlik verbou word, met inbegrip
van alle kafferboontjiesoorte, kan as vatbaar beskou word. Die
enigste peulplante van ekonomiese belang wat bestand is en ook
uitstekend is vir groenbemistingsdoeleindes is

(a) Indiese hennep (Crotalaria juncea), en

(b) Fluweelboontjies (Mucura deeringiana).

Dit is dus die enigste peulplante wat in afwisseling met tabak verbou
kan word.

Uit bostaande is die duidelik dat, afgesien van die voordele verbonde
aan enige wisselboustelsel, vir sover dit dien om grondvrugbaarheid in die
algemeen in stand te hou, die tabakboer in die eerste plaas sy wisselboustelsel
so moet reel dat sy grond nie deur aalwurm ingeneem word nie. Daar is
geen enkele faktor wat in die verlede in 'n groter mate oorsaak van die
produksie van tabak van minderwaardige kwaliteit was nie as ou tabaklande
wat erg met hierdie organisme besmet was. Dit is dus die plig van elke
tabakboer om besmetting van sy lande te voorkom en om ou besmette lande
terug te win deur middel van wisselboustelsels waaronder slegs bestande
gewasse verbou word ; ook deur landerye skoon te hou van onkruide.

Top, en Uitbreek van Suiers.

Alle tabak van die Virginia-tipe moet getop, en die suiers verwyder
word. Die doel is om te verhoed dat die plant saadskiet, sodat die energie,
wat anders aan saadproduksie bestee sal word, kan dien om die produksie
van lywiger blare van beter kwaliteit te bevorder. Die regte tyd om die
plante te top, hang af van die tipe tabak wat geproduseer word. As die tabak
vir oonddroging of vir die produksie van luggedroogde tabak met 'n ligte
kleur bestem is, moet die plante enigsins hoer getop word as vir donker tabak.
Dis die beste om te wag tot die blom mooi uit is en dan die blom en omtrent
6 van die klein boonste blare af te breek. In die geval van donker tabak
moet die blare heelwat vroeer en dieper getop word.
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Kort nadat die plante getop is, sal suiers uit die oksels van die blare
ontstaan. Dit verteenwoordig 'n verdere poging deur die plant om saad
te skier. Hierdie sealers verskyn eers aan die boonste dele van die plant,
en namate hulle verwyder word, ontwikkel daar suiers laer af. Hierdie

'n Tabakplant met papiersak om die saadsuiwerheid te verseker.

suiers moet gereeld minstens eenmaal elke 14 dae verwyder word, anders
is dit nutteloos om die plante te top en sal die blare min lywigheid besit
en van swak kwaliteit wees. Die suiers moet vir die laaste keer sorgvuldig
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verwyder word net voor die tabak ge-oes word. Suiers wat aan die stronke
bly, sal vir geruime tyd nadat die plante reeds afgeoes is in die droogskuur
aanhou met groei. Die uitwerking is hier dieselfde as wanneer die suiers
nie op die land verwyder word nie.

Uitsoek van Saadplante en Bewaring van Saad.
Tabaksaad moet baie sorgvuldig uitgesoek word. Die eerste vereiste

om 'n bevredigende oes te verseker, is goeie saad wat soort-eg en vry van
siekte is. Voordat die plante getop word, moet die land baie sorgvuldig
nagegaan en gewenste saadplante uitgesoek word. Besluit eers aan watter
vereistes die ideale tipe plant moet voldoen, en soek dan die plante wat in
daardie opsig aan die doel beantwoord vir saad uit.

Daar kruising tussen individuele plante maklik op die land plaasvind,
sal die voordele verbonde aan die uitsoek van die beste plante vir saad verbeur
word as kruising nie verhoed word nie. Dit kan maklik gedoen word deur
die blom met 'n papiersak met 'n inhoud van 12 pond toe te maak. Die sak
word oopgemaak en om die blomkop geplaas, en die bek styf om die stingel
vasgebind. Die klein blare en takkies onmiddellik onderkant die blomkop
moet verwyder word, en daar moet by voorkeur slegs drie of vier hoofblom-
takkies gelaat word. Let veral op of daar al blomme oopgegaan het of kap-
suls is wat reeds gevorm is, en breek dit af, voordat die papiersak in posisie
geplaas word. Die papiersakke moet van tyd tot tyd ondersoek word
vir ruspers, skoongemaak en reggesit word.

Oes van Tabak vir Lugdroging.

Namate die tabakplant ryp word, begin die groen kleur van die blare
geleidelik afneem en later verskyn daar geel kolle, eers aan die punte en
op die kante van die blare, en later ook in die binneste dele. As hierdie
kolle van naby bekyk word, sal opgemerk word dat hulle omtrent 'n kwart-
duim in deursny is en dat die blaarweefsels daar effens opgehewe of rond is.

Op hierdie stadium is die blaarweb, asook die middelrif, effens styf
en bros, die web self effens dik, en die oppervlakte van die blaar grof en
enigsins gerif. As 'n blaar ryp is, behoort dit te knak wanneer dit tussen
twee vingers gevou word. Dit is kenmerkend van 'n ryp blaar, maar moenie
beskou word as die enigste toets om rypheid te bepaal nie. Om seker te
maak, moet die verskillende kenmerke waarop reeds gewys is almal in
aanmerking geneem word. Die metode wat gewoonlik deur kwekers
toegepas word, om volgens die styfheid van die stam te beoordeel of die
plante ryp is, is misleidend en kan nie as 'n goeie maatstaf aanbeveel word
nie.

Met oestyd word die hele plant afgesny. Die ryp plante word sorgvuldig
uitgesoek, omtrent 6 duim bo die grond met 'n sekel of haakmes afgesny,
en plat neergele. Daar moet sorg gedra word om by hierdie bewerking
nie die blare te breek nie. Ten einde te verhoed dat die blare met die
hantering daarna te veel afbreek, moet dit so bly le om eers 'n bietjie te
verlep. Tydens warm weer moet spesiaal daarvoor gesorg word dat die
plante nie te lank in die son le nie, anders kan die blootgestelde blare moont-
lik geskroei en nutteloos word. Sodra die blare verlep is, word die plante
opgetel en na die droogskuur vervoer. Die geoeste plante moet nog dieselfde
dag opgehang word. Groensweting is gevaarlik en word nie aanbeveel nie.

In die reel word skuins kepe naby die onderend van die stamme inge-
saag, en die plante opgehang aan drade wat omtrent nege duim uitmekaar
in die skuur gespan is. Draadhake van gewone baaldraad, in die vorm
van 'n „ S " gebuig, word ook gebruik.
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Daar is ook ander metodes in gebruik, byvoorbeeld

(1) Die stronk word van bo-af gesplits tot omtrent ses duim van
die onderend, en die plante oor latte van 4 tot 5 voet lank
gehang. Hierdie latte le op balke wat die vereiste afstand uit-
mekaar geplaas word. 'n Spesiale tabakmes is nodig om die stam-
me te splits.

(2) Die plante word omtrent ses duim van die onderend af deurboor
met 'n skerp pen aan een kant van die lat en dan oor die latte
ingeryg. As een lat vol is, word die pen verwyder en aan die
volgende lat gesit.

Oes van Tabak vir Oonddroging.

In die geval van tabak bestem vir oonddroging word die blare van onder
af verwyder namate hulle ryp word. Die beste resultate word verkry as
die blare heeltemal ryp is voor dit geoes word, en nie gekneus word nie.
Blare wat groen geoes word, sal na droging ook nog 'n groen kleur he en
nie veel werd wees vir handelsdoeleindes nie.

Wanneer die tabak ryp is, behoort daar talryke liggeel kolle op die
blaaroppervlakte te wees, en selfs die groen gedeelte behoort 'n geel tint
te he, anders sal dit moeilik of onmoontlik wees om die blare behoorlik te
droog. Waar tabak vir oonddroging op swaar gronde gekweek en waar
buitensporige hoeveelhede stikstofhoudende kunsmis toegedien word, sal
die blare op dieselfde manier as in die geval van tabak vir lugdroging ryp
word, met ander woorde daar sal opgehewe kolle, ook van 'n donkergeel
kleur, orals op die blaaroppervlakte te voorskyn kom. Tydens die drogings-
proses is hierdie geel kolle al te ver ontwikkel, en dit word rooi voor die
res van die blaar geel word, met die gevolg dat 'n gespikkelde blaar met 'n
geel-groenerige agtergrond en rooi kolle orals op die oppervlakte verkry
word. Baie dik blare wat goed ryp is, sal met droging heeltemal rooi word,
onelasties wees en onvoldoende natuurlike olies bevat. Die ideale blaar
vir oonddroging behoort deurgaans 'n egalige geel tint te ontwikkel as dit
ryp is, en die oppervlakte is glad en fluweelagtig in plaas van grof en korrel-
rig, coos in die geval van blare bestem vir lugdroging.

As die sandblare verwyder word wanneer die plante omtrent 2 voet
hoog is, sal dit moontlik wees om die skuur met gesonde en ongebreekte
blare te vul, wanneer die eerste blare afgepluk word. Gaan deur die land
en soek blare uit wat min of meer ewe ryp is ; pluk al die onderste blare
wat heeltemal ryp is af, dit wil se gewoonlik van 2 tot 4 blare per plant.
Oorryp blare sal leweloos, hard en donker wees as dit gedroog is. Plante
wat agterlik is, moenie gepluk word nie. Pluk by elke geleentheid blare
op min of meer dieselfde posisie aan die plante—eers die onderstes en gelei-
delik die wat hoer op is, totdat na 4 of 5 pluksels al die blare afgeoes is.

Daar is soveel verskil in blaarweefsel, en derhalwe drogingsvereistes,
selfs waar net een soOrt tabak op dieselfde land gekweek en min of meer
gelyktydig geplant is, dat mens geredelik kan begryp dat dit onmoontlik
is om twee of meer soorte gelyktydig in een skuur te droog.

Die blare behoort vroeg in die more gepluk te word voordat hulle
begin verlep het, en die werk moet indien moontlik in die loop van die
more afgehandel word. Kies 'n koel plek om die blare aan die stokke te
bind, sodat daar weinig verlepping plaasvind voor die blare in die skuur
opgehang word. Veriepte blare is moeilik om te droog en sal van swak
kwaliteit wees, dus moet die blare nog vars en lewendig wees wanneer die
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vure aangesteek word. Tydens warm en droe weer is dit raadsaam om die
tabak twee of drie dae voor oestyd te besproei, sodat die plante weer kan
herstel ingeval dit enigsins verlep het op die land. As daar 'n ligte reen
of baie dou val, moet 'n mens eers wag totdat die vog van die blare verdwyn
het, voordat dit gepluk word. Ingeval swaar reens voorkom, moet 'n mens
'n paar dae wag totdat daar eers weer gom op die blare is. Blare wat nat
is wanneer dit in die skuur opgehang word, sal geneig wees om met die
drogingsproses sponsagtig te word. Ingeval dit weens omstandighede nodig
is om nat blare af te pluk, sal dit raadsaam wees om die boonste en
onderste lugvensters uit die staanspoor effens oop te maak, sodat oor-
tollige vog kan ontsnap. Dit kan bepaal word volgens die verskil tussen
die nat- en droe-boltermometers.

Dis noodsaaklik om blare te pluk wat min of meer ewe ryp is, en die
kweker behoort behoorlik toesig te hou oor hierdie werk. Die plukker
loop tussen twee rye en pluk die ryp blare aan weerskante af. Nadat by
'n armvol gepluk het, word die blare aan die draer oorhandig wat dit na die
end van die ry dra, waar dit versigtig en sover moontlik sonder om die blare
te kreukel of te kneus, in lae 2 tot 3 voet hoog op 'n wa gelaai word. 'n
Beter metode, waardeur minder skade gedoen word, is om die blare in
kratte te pluk. Aan een van die bokante word 'n klapdeksel vasgewerk
om die tabak mee toe te maak, sodat dit nie deur die son geskroei kan word
nie. Die tabak moet in die skaduwee onder borne ingeryg word, of onder
spesiale beskutting wat vir die doel opgerig is, of nog beter in 'n lugdroging-
skuur wat op die meeste plase beskikbaar is. Neem genoeg werksmense
in diens om die oonddrogingskuur in een dag te vul, en sit die vuur aan die
gang sodra die skuur vol is. Van 16 tot 20 naturelle-arbeiders, na gelang van
hul opleiding, sal nodig wees om 'n skuur van standaard-grootte in een dag
te vul.

Die stokke gebruik om die tabak aan vas te maak, is 4 vt. 6 duim lank
en 1 tot 1+ duim in deursny, en pas net op die balke in die skuur.

Die tou om die tabak mee vas te bind, word aan die een end van die
stok vasgemaak, en van hierdie end word 2 tot 3 blare om hul stingels in
bossies saam vasgemaak. Dit word gedoen deur 'n slag om elke bossie aan
die een kant te sit en 'n dergelike slag andersom aan die volgende bossie
aan die ander kant, waardeur die bossies blare om die beurt aan weerskante
van die stok gehang word, totdat die stok vol is, waarna die end van die tou
om die ander punt van die stok vasgemaak word.

Die skuur moet van bo af gevul en die stokke van 6 tot 8 duim, na gelang
van die grootte van die blare, uitmekaar gesit word. Dis baie nadelig om
die skuur oorvol te maak, aangesien die vrye beweging van lug deur die
skuur na boontoe gedurende kleurvasstelling en droging daardeur gestrem
sal word, met die gevolg dat die tabak sponsagtig en die drogingsperiode
verleng word.

Beginsels in verband met Tabakdroging.

Die grondbeginsels in verband met lug- en oonddroging is dieselfde.
Die enigste verskil is dat in die geval van oonddroging kunsmatige hitte
gebruik word. Die blare word onderwerp aan natuurlike droging gepaard
met geleidelike uitdroging, onder beheerde temperatuur- en vogtigheids-
toestande, in 'n spesiaal geboude skuur met oonde en lugvensters toegerus.
In die geval van lugdroging word die blare onderwerp aan lugtemperature
in skure waar temperatuur en vogtigheidstoestande nie beheer kan word
nie, met die gevolg dat die drogingsproses !anger duur en 'n stap verder
gevoer word.
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In die geval van oonddroging is die doel om toestande op so 'n manier
te beheer dat droging ophou wanneer die blare geel is, terwyl die proses
in die geval van lugdroging voortduur totdat die blare as gevolg van oksidasie
bruin word.

Die eerste stadium in droging bestaan uit die geleidelike opdroging van
die water in die blaar. Blare wat te vinnig droog, deurdat die lug te droog
is, of die temperatuur in die oond te skielik styg, gaan ontydig dood en
dan hou die drogingsproses op. Blare wat heeltemal ryp is, bevat baie
stysel en een van die belangrikste prosesse in verband met droging is die
verandering van hierdie stysel in suiker. Indien die blaar ontydig dood-
gemaak word, kan stysel nie in suiker omgesit word nie, en die blaar word
bros, hard en leweloos, en kan ook groen van kleur bly.

Die blaar bevat ook stikstofhoudende bestanddele wat gedurende
hierdie eerste stadium van droging verandering moet ondergaan.

Die groen kleur van die blaar word vervang deur 'n suurlemoengeel
kleur, en die voile ontwikkeling van die geel kleur is 'n aanduiding dat die
eerste stadium van die drogingsproses verloop het. In die geval van oond-
droging word hierdie stadium bereik tussen temperature van 70 en 115
grade F., met 'n betreklike vogtigheid tussen 80 en 85 persent.

Vir lugdroging is die beste temperatuur tussen 70 en 95 grade F., afgesien
van die betreklike vogtigheidstoestand.

Die natuurlike neiging van die blaar nadat dit heeltemal geel is, is om
rooi of bruin te word, mits daar 'n goeie lugtoevoer en voldoende lugvog is.
Hoe hoer die betreklike vogtigheid, hoe bruiner sal die blaar wees.

In die geval van oonddroging is die doel om bruinword of oksidasie na
die geel stadium te verhoed. Dit word gedoen deur die tabak binne 12 tot
24 uur, na gelang van die tipe blaar, te droog of die geel kleur te fikseer
tussen temperature van 115 en 140 grade F., en onder die laags moontlike
betreklike vogtigheidstoestande ; vandaar die noodsaaklikheid van voldoende
ventilasie.

Die Oonddrogingsproses.

Die doel is om die blaar tot 'n suurlemoengeel kleur te droog. Daartoe
word gebruik gemaak van spesiale skure, toegerus met oonde, hittepype
en geskikte lugvensters, waar temperatuur- en vogtigheidstoestande na
keuse beheer kan word. Lugvensters in die nok en onder word gebruik
om die vogtigheid van die lug in die skuur gedurende die drogingsproses
tot die gewenste graad te verminder.

Alleen tabak wat spesiaal vir die doel gekweek is, kan met sukses in
die oond gedroog word, en tensy die kweker voldoende kennis van die proses
het, kan die blaar deur verkeerde metodes heeltemal bederf word. Die
droging duur van 4 tot 6 dae, en gedurende hierdie tydperk moet die tabak
nag en dag aandag en toesig geniet.

Sodra die skuur vol is, word klein vure in die oonde aan die gang gesit.
'n Termometer wat temperature van 160-180 grade F. aandui, en 'n vogmeter
(nat- en droeboltermometers) word in die middel van die skuur aan die
onderste balk opgehang. Die deur en lugvensters word dig gesluit om te
verhoed dat droe lug gedurende die beginstadium in die skuur kom.

Die droging bestaan uit die volgende stadiums :-

(a) geelwordstadium,

(b) fiksering van die geel kleur, en

(c) droging van die middeirif.
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(a) Die Geelwordstadium.—Die temperatuur word gedurende die eerste
12 uur met verdrag tot op 90 grade F. gebring en daar gehou totdat tekens
van geelword aan die punte en langs die kante van die blare opgemerk kan
word. Die grootste deel van die blaar moet geel wees as die temperatuur
op 115 grade F. staan, en die temperatuur word dus trapsgewyse elke keer
met 5 grade verhoog. Hierdie stadium in die drogingsproses kan van 12
tot 72 uur duur, na gelang van die soort tabak en die tekstuur, lywigheid
en rypheid van die blaar.

Die vogtigheid word gemeet volgens die verskil tussen die nat- en die
droe-boltermometers. Hoe kleiner die verskil, hoe groter is die vogtigheid
in die skuur. Die volgende verskille moet min of meer op verskillende
temperature gehandhaaf word : 4 tot 5 grade op 90 en 95 ; 6 grade op 100 ;
7 tot 8 grade op 105 ; 9 tot 10 grade op 110 ; en 12 grade op 115. Om
hierdie verminderings in die vogtigheid te weeg te bring, sal dit nodig wees
om die boonste lugvensters effens oop te maak op 100 of 105 grade. Namate
die blare geel word en die temperatuur verhoog word, word die boonste
lugvensters al meer en meer oopgemaak, totdat hulle op 115 grade heeltemal
oop is. Die onderste lugvensters word op 'n temperatuur van 105 of 110
grade effens en daarna geleidelik groter oopgemaak, totdat hulle ook heelte-
mal oop is op 120 tot 125 grade F.

As die blare nie genoeg vog afgee om die gewenste vogtigheid in die
skuur te weeg te bring nie, soos dikwels gebeur met droe weer, dan moet
sakke op die oonde geplaas en nat gehou word totdat voldoende vog aange-
voer is.

(b) Fiksering van die Geel Kleur.—Die doel gedurende hierdie stadium
is om die blare te droog en terselfdertyd die geel kleur te behou. Om die
rede moet met die droging of fiksering van die kleur begin word, wanneer
omtrent een-derde tot 'n kwart van die blad, veral langs die middelrif,
nog 'n groen skynsel het. As dit te lank uitgestel word, sal die blare rooi
of bruin word. As kleurvasstelling daarenteen te you begin, sal baie dele
van die blare groen bly. Hierdie fase is dus die belangrikste in die hele
drogingsproses. Die lugvensters word heeltemal oopgehou om alle vog
te verwyder so vinnig as dit afgegee word. As dit nie gebeur nie, sal rooi
of bruin vlekke, ook bekend as „ spans ", spoedig op die oppervlakte
van die blare verskyn. Dit is te wyte aan onvoldoende ventilasie. As die
temperatuur te skielik verhoog word, wanneer die blaar nog baie water
bevat, sal groenagtige swart kolle gevorm word, wat as „ skroei " bekend
is.

Die temperatuur moet gedurende hierdie fase van droging geleidelik
van 115 tot 140 grade verhoog word, met 'n tussenpose na elke 5 grade.
Teen 115 grade sal die punte van die blare op die onderste laag begin draai
en na binne krul. Teen 120 grade behoort die tweede laag ook te begin
krul en teen 125 grade behoort die meeste blare van die onderste laag tot
aan die middelrif droog te wees. Teen 130 en 135 grade behoort die blare
van die boonste lae by die punte na binne te krul. Hou die temperatuur teen
135 grade totdat die kante van die blare van die boonste laag ook tekens van
droging vertoon, bring dit dan tot op 140 grade en hou dit daar totdat die
blaarweb droog is. Hierdie stadium behoort 24 tot 48 uur te duur.

(c) Droging van die Middelrif.—Die temperatuur word gedurende hierdie
stadium geleidelik van 140 tot 160 grade verhoog. Hierdie temperatuur
moenie oorskry word nie, en moet behou word totdat die middelrif droog
is. Verhoog die temperatuur gedurende hierdie stadium elke 2 uur met 5
grade. Namate die temperatuur steeds verhoog word, word die boonste
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en onderste lugvensters geleidelik toegemaak ten einde brandstof te bespaar,
en die boonste lugvenster word teen 160 grade net effens oopgelaat totdat
die drogingsproses afgeloop het. Voordat die vure geblus word, behoort
die middelriwwe op die boonste laag en die hoeke ver van die oonde af
deeglik ondersoek te word.

Gedurende die drogingsproses moet die temperatuur deurgaans so
konstant moontlik gehou word. Met nat weer sal dit nodig wees om eerder
lug te gee as met droe weer. As die weer koel is, moet die temperatuur
effens laer gehou word gedurende die geelwordstadium en met nat weer
moet die temperatuur hoer wees om die kleur van die blaar te fikseer.
Gedurende die geelword- en kleurvasstellingstadiums moet die temperatuur
elke 2 tot 21 uur met nie meer as 5 grade verhoog word nie.

Droogsku re.

Vir Lugdroging.—Die ideale skuur vir lugdroging is 'n skuur waarin
die temperatuur- en vogtigheidstoestande beheer kan word. Die vereistes
is dus dat die skuur goed van lugvensters aan die kante voorsien moet wees,
sodat voldoende ventilasie verskaf kan word wanneer hulle oop is, en die
nodige hitte en lugvog vir die eerste stadiums van die drogingsproses in
die skuur verkry kan word deur hulle toe te maak.

Die lugdrogingskure op die meeste plase is maar baie eenvoudig gebou
en bestaan uit 'n raamwerk van hout met 'n gras- of sinkdak en kante met
riet of gras toegemaak of heeltemal oopgelaat.

Vir Oonddroging.—Die oonddrogingskuur moet van stene gemaak en
deeglik gebou wees, 16 voet by 16 voet by 20 voet hoog. voorsien van 'n
sinkstaandak, twee oonde aan een kant, twaalfduim-hittepype, en lug-
vensters onder en in die nok. As die deur en lugvensters toe is, behoort
die gebou so lugdig moontlik te wees. Planne vir die bou van 'n oond-
drogingskuur kan verkry word van die Hoof-akkerboubeampte van die
Departement van Landbou en Bosbou, Pretoria. Vir die kleinboer word
'n skuur 12 vt. x 12 vt. x 16 vt. aanbeveel.

Lugvensters.—Vier lugvensters onder, elkeen 12 by 12 duim, op fonda-
menthoogte sal voldoende lug vir bevredigende droging aanvoer. Twee
vensters kom in die voorste en twee in die agterste muur. In plaas van
vier lugvensters van hierdie grootte, kan agt kleiner lugvensters, twee in
elke muur, 6 by 9 duim, ingesit word.

Ventilasie word bo langs die nok voorsien. Die beste tipe lugvenster
bestaan uit twee tot vier valluike met skarniere aan weerskante van die nok.
Elke luik word van die binnekant afsonderlik oop- en toegemaak deur middel
van toue wat oor katrolle loop. Ventilasie deur openings in die gewel is
deeglik op die proef gestel, maar het onvoldoende geblyk.

Oonde.—Twee oonde word in elke skuur op so 'n manier gebou dat
hulle van buite af gestook kan word. As hout vir brandstof gebruik word,
behoort die oond omtrent 6 voet lank by 18 duim breed en 18 duim hoog
te wees ; vir steenkool kan dit 5 voet lank, 15 duim breed en 15 duim
hoog wees. Twaalf duim van die end van die oond af moet 'n brandmuurtjie,
8 tot 12 duim hoog, gebou word.

Kaggelpype moet 11Z tot 12 duim in deursnee wees, en gemaak van plat
sink of ysterplaat van maat 22. Die deel wat in die oond kom, moet van 18
maat of nog dikker wees. By die skoorsteen moet daar 'n skuif wees om
die hitte te reguleer. Die kaggelpype moet minstens 12 duim bokant die
plek waar hulle uit die oond kom in die skoorsteen gaan, sodat daar 'n trek
oor die vuur sal wees.
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Aanklam van Blare.

Nadat die drogingsproses verloop het, moet die blare eers aangeklam
word voordat dit gehanteer word. Weens ons droe klimaat word dit in
kelders gedoen. Die kelders moet in die onmiddellike nabyheid van die
droogskuur wees en voorsien wees van pale in rye net soos in die geval
van die oonddrogingskuur. Vir blare wat in die lug gedroog word, moet die
kelder op dieselfde manier as die lugdrogingskuur toegerus wees. As die
kelder lugdig is, sal die blare binne 12 tot 36 uur sag genoeg wees vir hantering.
As daar nie genoeg vog is nie, moet die vloer 24 uur tevore met water nat-
gespat word. Die tabak moet onder geen omstandighede met water be-
sprinkel word nie.

Tabak, veral oondgedroogde tabak, moenie te veel aangeklam word
nie. Die kondisie van die blare kan bepaal word deur 'n handvol te neem
en te druk ; as die blare aanmekaar kleef en die middelriwwe deurgaans
sag is, dan is die tabak te veel aangeklam. Luggedroogde blare kan meer
aangeklam word as oondgedroogde blare. Nadat die tabak aangeklam is,
word dit deur 'n verbindingsdeur tussen die twee kamers na die sorteer-
kamer geneem, van die stokke losgemaak en in hope gepak, vanwaar dit op
tafels in verskillende grade gesorteer word. Luggedroogde blare kan eers
van die stronke afgetrek, daarna in hope gepak, en later gesorteer word,
maar gewoonlik geskied sortering onderwyl die blare van die stingels gepluk
word.

Sortering.

Dit word in die sorteerkamer gedoen. Daar moet voldoende lig van
die suide af in die kamer kom. Die blare word opgemaak in bossies wat
elkeen twintig tot dertig blare bevat, en agter met 'n blaar van dieselfde
graad vasgemaak.

Oondgedroogde tabak moet netjies vasgemaak word, sodat daar geen
punte agter uitsteek nie.

Luggedroogde tabak kan in hope gepak word en dan so le om te sweet,
voordat dit gebaal en na die pakhuis gebring word. Oondgedroogde tabak
moenie sweet nie, behalwe in die geval van die groen klasse, en behoort so
spoedig moontlik na sortering afgelewer te word, ten einde te verhoed
dat die beste grade in kwaliteit afneem. As luggedroogde tabak in hope
gepak word om te sweet, moet die hope gereeld ondersoek word om te sien
of daar nie skimmel ontwikkel nie. Aangesien kwekers nie die nodige
fasiliteite het om tabak behoorlik te laat sweet nie, word hulle sterk aangeraai
om dit so spoedig moontlik na gradering aan die pakhuis te lewer, waar groot
hoeveelhede tabak gehanteer word, en fasiliteite om dit te laat sweet dus be-
skikbaar is. Kwekers word ook aangeraai om hul tabak af te lewer in bale
wat met oliepapier of sak bedek is, behalwe aan die ente, sodat dit nie kan
uitdroog of breek nie. Oondgedroogde tabak moenie styf in die bale gepers
word nie, sodat die blare so min moontlik beskadig word. As die tabak
te styf gepers word, sal oliekolle op die blare verskyn en die tabak minder
werd wees. Dis beter om die beste grade weg te stuur in kissies wat met
oliepapier uitgevoer is.

(L. J. Henning, Akkerboubeampte, Proefstasie, Rustenburg.)
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Turkse Tabak,
Turkse tabak is 'n tipe tabak wat hoofsaaklik verbou word in die

streke wat grens aan die oostelike Middellandse see en die Swartsee.
Griekeland en Turkye is egter die vernaamste produseerders in hierdie
uitgestrekte gebied.

Hierdie tabakplant is in werklikheid 'n dwerg-tipe van sy voorouer,
die Virginia-tabakplant. Die blare is klein en fyn van tekstuur en die smaak
en geur verskil van die Virginia-tabak.

In 1904 is die eerste proefneming met Turkse tabak in die westelike
Kaapprovinsie gemaak. Dit het dadelik 'n sukses geblyk en geleidelik tot
'n belangrike vertakking van die landboubedryf van hierdie streek ont-
wikkel.

'n Lap Turkse tabak.

Gedurende die 4 jaar (1928 tot 1931) was die gemiddelde produksie
1+ miljoen lb., wat ruim 'n -+ miljoen lb. meer was as wat die plaaslike mark
kon opneem, en daar was geen buitelandse mark van enige betekenis nie.
'n Groot surplus het gevolglik ontstaan en die kwekers was genoodsaak om
hul produksie aansienlik te beperk, met die gevolg dat die gemiddelde
opbrings vir die volgende 3 jaar slegs 200,000 lb. was. Die kwekers het
ernstig hieronder gely, maar het tog daarin geslaag om die opgehoopte sur-
plus geleidelik van die hand te sit, en die toekoms vir die bedryf skyn nou
weer gunstig te wees.

In die westelike Kaapprovinsie val 'n groot deel van die reen gedurende
die winter en dus voor die planttyd van Turkse tabak. Plantwerk geskied

dus tydens die tydperk wanneer die reens afneem. Gedu-
Klimaat en rende die oes- en droogmaak-tyd is die weer droog en warm.
grond. Hierdie weerstoestande is ideaal vir die verbouing van hier-
die tipe tabak, wat in die son gedroog moet word.
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Die rooi leemgronde, by voorkeur die wat langs die berghellings voor-
kom, beantwoord uitstekend vir Turkse tabak. Gebroke graniet- en gruis-
leemgrond gee ook goeie resultate. Swaar klei- en vleigrond met 'n slegte
dreinering, moet vermy word, want op sulke grond vind 'n te weelderige
groei plaas, met die gevolg dat die blare groot en grof is. Dit meen 'n swak
kwaliteit Turkse tabak.

In Griekeland en Turkye word verskillende soorte Turkse tabak ver-
bou. Verskeie van hierdie soorte sowel as plaaslikgeteelde soorte is in

soorte. 
die westelike Kaapprovinsie uitgetoets. Tot hiertoe het die
Soulook-tipe, afkomstig uit Smirna, die beste resultate gelewer.

Die welbekende „ Many-leaved Soulook "-varieteit, wat nou so algemeen
hier verbou word, is van die tipe.

Drogingskamp vir Turkse tabak.

Die saadbeddings word min of meer op dieselfde wyse as die vir Vir-
ginia-tabak voorberei en behandel (Sien artikel oor Virginia tabak.) Die

beste tyd om die saad te saai is vroeg in Junie vir oop beddings

Grondvoor-	 en in Julie vir bedekte beddings.
bereiding

Beide oop en bedekte beddings het in die verlede bevredig endeen
Bemisting.	 resultate gegee. Oop beddings is egter wisselvallig onder

ongunstige seisoenstoestande. Dit geld veral in streke waar
ryp dikwels voorkom.

Turkse tabak vereis deeglike grondbewerking. Die grond word ten
minste driemaal geploeg en in 'n goeie, fyn toestand gebring voor planttyd.
Kraalmis (karomis) vorm die grondslag vir die bemisting van Turkse tabak.
Vier ton per morg word gewoonlik vroeg in die winter ingeploeg en net
voor die uitplant word die karomis, aangevul met ongeveer 200 tot 400
pond superfosfaat en 100 tot 150 pond ammoniumsulfaat per morg. Waar
karomis nie verkrygbaar is nie, kan 600 pond superfosfaat, 200 pond kalium-
sulfaat en 200 pond ammoniumsulfaat per morg gebruik word.
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Die plantjies word in September of vroeg in Oktober uitgeplant in rye
2 tot 3 voet wyd, met plante 6 tot 8 duim vanmekaar in die rye. Op baie

U itplanti ng. 
vrugbare grond word nouer planting aanbeveel, sodat plante
minder geil groei, en blare van matige grootte met 'n fyn

tekstuur verkry kan word.

Waar inboet nodig is, moet dit so you moontlik na uitplanting geskied,
anders is die stand onegalig wat oeswerk uiters moeilik maak.

Ongeveer 8 tot 10 dae na uitplanting moet tussen die rye geskoffel word.
Gewoonlik is dit nodig om die grond om elke plant eers met 'n handskoffel
los te maak. Daarna word die grond gereeld met 'n ghrop tussen die rye
losgehou. Dit word gedoen totdat die plante so groot is dat die ghrop die
blare begin beskadig.

Bale Turkse tabak.

'n Week voor die oeswerk begin, word die onderste vier sandblare,
wat min waarde het, verwyder. Die blare is geskik om geoes te word as

oes. 
dit 'n iiggeel-kleur aanneem. Dit geskied in volgorde van die
onderste na die boonste blare. Gewoonlik word drie tot

vier blare per plant met elke pluksel geoes.

Die blare van die Turkse tabakplant word, volgens hul posisie aan die
plant, in ses klasse gegroepeer. Van onder af, is die klasse in volgorde, as
volg

(1) Onderblare ; (2) Eerstemiddels ; (3) Tweede-middels ; (4) Derde-
middels ; (5) Ootsh Alti ; en (6) Ootsh (tops).

Hierdie klasse verskil vanmekaar in kwaliteit en moet streng apart
gehou word. Die onderste blare is gewoonlik groot, dun, papieragtig en
sonder veel smaak of geur. Die boonste blare is dikker en het meer geur
en smaak en maak die waardevolste deel van die tabakoes uit.

Tabakblare moenie geoes word nie voordat die dou verdamp het.
Met warm weer is dit wenslik om nie na 10 uur in die more te oes nie.
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Die geplukte blare word in kissies gepak en na 'n koel skuur vervoer,
waar dit volgens grootte geklasseer word en dan ingeryg op plat staal-
naalde (15 duim lank). Ook word die stukkende en die oorryp-blare apart
ingeryg. Die blare moet almal na dieselfde kant gekeer wees en die naald
moet deur die middelrif gaan, omtrent 'n halfduim van die stingelpunt af.
Van die naald word die blare afgestroop op 'n lyn wat aan 'n 6-voet riet
gebind is. Vier volnaalde kom aan een riet. Om die string met blare dig
by die riet te hou, word dit op elke voet afstand met lyntjies vasgebind.

Die riete met blare word nou in 'n digte koelkamer of skuur oor dwars-
houte gehang. Die kamer moet so gebou wees dat die temperatuur en

vogtigheid van die lug daarin gekontroleer kan word. In
Drogi ng.

die praktyk gee 'n temperatuur van 70° tot 75° F. en 'n vogtig-
heidsgehalte van omtrent 85 persent gewoonlik die gewenste uitwerking.

As die lug in die kamer baie droog is, kan die voggehalte vermeerder
word deur die vloer nat te Sprinkel of deur nat sakke in die kamer te hang.

Die riete bly in die verwelkkamer totdat die tabak 'n geel skynsel kry,
maar in geen geval langer as 4 dae nie. Uit die verwelkkamer word die
riete na die droogmaakkamp vervoer en op stellasies geplaas. Die eerste
dag word dit met goiingsak bedek en van die tweede dag af oop gelaat en
slegs elke nag of gedurende reenweer bedek. Dit beskerm die tabak teen
nat word, deur reen of dou.

Sodra die middelrif van die blare halfdroog is, word die riete van die
stellasies geneem en op die grond, of gras of op 'n goiingsak neergele. Elke
dag word die riete omgedraai totdat die middelrif heeltemal droog is. Die
droogmaakbaan moet goed beskut wees teen wind om beskadiging van die
blare te voorkom.

Snags neem die blare gewoonlik vog op, sodat die weefsels sag en buig-
saam word. As die tabak in die more in hierdie toestand is, word dit van

Hantering 
die baan verwyder en op 'n lae platform in 'n koelkamer

na Droging. gestapel. Die mied, wat so gepak word, word met seile
bedek, sodat die tabak sy vogtigheid behou. Die tabak sweet

langsaam in die mied. Hierdie proses moet bale langsaam geskied en as
daar verwarming plaasvind, moet die mied oorgepak word, om die tabak
te lug en sodoende te verhoed dat die kwaliteit beskadig word. Normaal
moet die oorpakking elke paar weke geskied.

As die hele oes ingesamel is, word die riete met blare ondersoek en al
die slegte blare daaruit verwyder. Die tabak word dan geklasseer volgens
pluksel, grootte en kleur. Die stringe word van die riete gesny en met
stingels na buite in 'n perskas gepak. Sodra die perskas vol is, word 'n deksel
opgesit en die tabak gepers. Die kas word dan weer opgevul en die proses
herhaal totdat 'n baal van ongeveer 80 pond gewig verkry word. Die baal
word nou met dik goiingsak so toegenaai dat die twee stingelkante en een
van die end-kante sigbaar is. Die baal word behoorlik gemerk en is dan
gereed vir die mark.

Al die Suid-Afrikaanse gekweekte Turkse tabak word koOperatief aan
die plaaslike fabrikante verkoop. Die Unie het nog geen noemenswaardige
hoeveelheid Turkse tabak op die buitelandse mark geplaas nie.

(I-I. L. Strydom, Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege van die Universiteit
van Stellenbosch.)
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Katoen.
Katoen is die belangrikste van alle veselplante en word oor uit-

gestrekte oppervlaktes gekweek. Die verbouing en fabrikasie van pro-
dukte daarvan verskaf arbeid aan miljoene mense. Van die vesel word
klere, ontploffingstowwe, rolprentfilms, ens., gemaak ; van die saad : olie,
seep en verskeie ander artikels ; van die saadmeel : voer vir diere,
kunsmisstowwe en verfstowwe. Die normale jaarlikse wereldproduksie
van katoenvesel is ongeveer twintigmiljoen bale van 500 lb. elk ; dis die
hoeveelheid wat werklik in die katoenmeules verwerk word, en daarby is
nie inbegrepe die groot hoeveelhede wat plaaslik gebruik word deur die
primitiewe stamme in Sjina, lndie, Afrika en ander lande nie. In Suid-
Afrika het katoenbou egter in die afgelope paar jaar taamlik vooruitgegaan,
veral in die middel- en laeveld van Transvaal en Natal.

Katoen behoort tot die familie Malvaceae en val onder die geslag
Gossypium. As gevolg van verskille van klimaat, grond, omgewing, metodes
van verbouing, verbastering en ander faktore kom die plant in baie ver-
skillende vorms voor, en is besonder onderhewig aan afwisselings. Die
sade, tesame met die vesel, staan bekend onder die naam van saadkatoen
en die vesel sonder die sade is die rou katoen, coos dit in die handel kom.
Ongeveer een-derde van saadkatoen is vesel, en twee-derdes saad. Ge-
pluiste Upland-katoensaad bestaan ongeveer uit 10 persent dons, 36 persent
doppe, 20 persent olie en 34 persent oliekoek.

Katoen is eintlik 'n meerjarige struik, maar wanneer dit gekweek word,
word dit gewoonlik as 'n jaarplant beskou, en elke seisoen opnuut geplant.
Deur oorstaan word bedoel die metode om ou stronke of stingels tot digby
die grond of te sny, wanneer dan volgende jaar 'n nuwe plant of opslagloot
verskyn, en dit onnodig is om opnuut te saai. Die metode word afgekeur
omdat die opslagkatoen gewoonlik te swak is om groot opbringste te [ewer,
en dus meesal te sleg betaal om die onkoste van tusseninskoffel te vergoed,
terwyl skadelike insekplae ook ongetwyfeld bevorder word. Slegs onder
die mees ongewone toestande sal oorstaan van katoen raadsaam wees.

Katoen aard uitstekend in warm streke. Gedurende die groeiperiode
moet die temperatuur gelykmatig warm wees, omdat die plant besonder

Klimaat. 
gevoelig is vir plotselinge veranderings van temperatuur, en
elke onderbreking allig daartoe lei dat die plante ontydig

ryp word. In streke, waar gedurende die somer plotselinge veranderings
in die temperatuur, of koue nagte voorkom, kan mens nie goeie katoen-
opbringste verwag nie. Voortdurende sterk winde het ook 'n nadelige
invloed. Na die plante volwasse is, is 'n laer temperatuur en droe weer
gewens om die groei te strem, sodat die ontwikkeling van die bolle bevorder
word. Vir ses of sewe maande lank moet dit nie ryp nie, want die katoen-
oes het hierdie tyd nodig om tot voile rypheid te kom. In streke wat onder-
hewig is aan ryp, moet die katoen nie voor Oktober, maar ook nie later as
November, geplant word nie.

'n Somereenval van nie minder as 18 tot 20 duim, wat taamlik egalig
oor die hele groeiperiode versprei is, is 'n vereiste, behalwe in streke waar
katoen onder besproeiing verbou kan word. Gedurende die eerste vyf of
ses weke is die plant teer en swak, en gevolglik is dit nie goed as die grond
dan te veel uitdroe nie. Daarna kan die plant baie droogte staan, want die
penwortel is lank, en dring diep in die grond in. Gedurende die oestyd
moet die weer liefs droog en sonnig wees.
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Katoen kan op byna elke grondsoort verbou word, mits dit diep en
goed gedreineer is. Oor die algemeen kan mens aanneem dat diep sanderige,

Grond. 
of middelmatige leemgrond wat goed gedreineer is, maar wat
tog voldoende vogtigheid aan die gewas kan gee, die geskikste

is. As die grond baie vrugbaar is, vorm dit blare en takkies ten koste van
die vrug. 'n Kleigrond gee ook goeie resultate wanneer dit goed bewerk
is, en die katoen vroeg gesaai word. Ligte sandgrond moet oordeelkundig
bemis word, anders sal die katoen maar sleg groei en 'n klein oes gee. Onder
gunstige weerstoestande gee turfgronde nou-en-dan uitstekende oeste.

By katoenbou is saadseleksie van die grootste belang. Dis 'n vereiste
dat goeie saad geplant word en dat die plante waarvan die saad geneem

Saad. 
word, sorgvuldig uitgekies word. Gebruik slegs saad van die
allerbeste plante vir die saadbedding van die volgende jaar.

Saad moet geneem word van plante wat eenvormig van tipe is, en 'n groot
aantal goed ontwikkelde bolle produseer. Die hoogte van 'n plant is nie
altyd 'n teken van geskiktheid nie. Sommige soorte katoen bereik 'n hoogte
van agt tot tien voet, maar tog gee die van ongeveer drie tot vier voet ge-
woonlik die beste opbringste. Die saad moet normaal rypword en behoorlik
droe voor dit opgebere word. Wanneer katoensaad enigsins vogtig op 'n
hoop bewaar word, dan ontstaan daar 'n verhitting, en die ontkiemings-
vermoe word gedeeltelik vernietig.

Dit het geblyk dat die sogenoemde „ Verbeterde Bancroft," 'n groot
bol, langvesel Upland-soort, die beste beantwoord in die grootste gedeelte

Soorte om 
van die middelveld van Transvaal en langs die Oranjerivier,

te Verbou. en daarom word dit met uitsluiting van byna alle ander soorte
verbou. In die laeveld van Transvaal en in Natal en Zoeloe-

land word U. 4, 'n seleksie van „ Uganda " wat teen jassied bestand is, nou
hoofsaaklik verbou.

Die katoenblom is uiters vatbaar vir verbastering deur insekte, veral
bye. Wil mens dus noodlottige resultate en eindelose moeite vermy, dan
is dit van die grootste belang vir boere van een streek of distrik om almal
dieselfde soort katoen te verbou. Selfs wanneer verbastering met ander
soorte voorkom word, dan is daar nog altyd die groot gevaar dat die saad
van verskillende soorte in die pluismeule deurmekaar raak. Vermenging
van soorte moet vermy word. Die soorte wat nou verbou word, hoewel
nie sonder gebreke nie, word nog voortdurend verbeter en gesuiwer, en
het gewys dat hulle vir die toestande van hierdie land geskik is.

Wanneer die katoen skraal groei en die plante geelagtig lyk, het die
grond gewoonlik 'n gebrek aan stikstof, en dit kan gemaklik en op ekonomiese

wyse aan die grond verskaf word deur peulgewasse, soon
Grondvrug-	 fluweel-, kaffer- of sojaboontjies as groenbemisting in te ploeg.
baarheid en
Wisselbou.	 Ingeval gekoopte stikstof gebruik word, moet die grond nie

te veel kry nie, want dit bevorder welige plantegroei ten koste
van die vrug, en vertraag die rypwording van die katoen.

Gebrek aan kalium kan gewoonlik waargeneem word deur 'n groot
persentasie roesagtige blare wat afval, en 'n swak groeikrag en swak ont-
wikkeling van die stronk. Kalium is hoofsaaklik in die stronke en blare
aanwesig.

Dit lyk of feitlik alle Suid-Afrikaanse gronde hoofsaaklik behoefte
aan fosfor het. Die katoenplant is besonder gevoelig vir gebrek aan fosfate,
wat produksie van 'n skraal oes ten gevolge het. Fosfaatmisstowwe voorkom
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te weelderige groei, laat die katoen vroeer ryp word, en verbeter ook die
kwaliteit van die vesel. Superfosfaat alleen kan gebruik word teen 'n hoe-
veelheid van 400 tot 600 lb. per morg na gelang van die geaardheid van die
grond en voorafgaande behandeling ; maar in die meeste gevalle het dit 'n
beter uitwerking wanneer dit tesame met stikstof en kalium, of kraalmis
gebruik word. (Wanneer superfosfaat met 'n bemistingstoestel in die
grond gebring word, kan mens slegs helfte van hierdie hoeveelhede gebruik.)
Vir suurgronde sal dit goed wees om 1,000 lb. landboukalk te gebruik.

Dit word nie aanbeveel om jaar na jaar katoen op dieselfde land te ver-
bou nie, want die gevolg daarvan sal wees dat die grond sowel as die gewas
stadigaan agteruitgaan, en insekteplae en siektes toeneem. 'n Peulgewas
moet by die wisselbou ingesluit word, en aangesien katoen lang wortels het
wat diep in die grond ingaan, moet dit gevolg word deur 'n oes wat 'n ander
soort wortelstelsel het, soos mielies, kafferkoring of bokwiet ; veral ook,
omdat die verskillende gewasse die nodige bestanddele in verskillende
hoeveelhede uit die grond trek.

Metodiese en wetenskaplike behandeling van die grond sal die grootste
opbringste teen 'n minimum koste gee. Dis baie beter om 50 morge met
katoen te he, wat 1,600 lb. saadkatoen per morg opbring, as om 100 morge
te he, wat slegs 800 lb. per morg oplewer.

Baie hang of van die klas en soort grond, en van die weersgesteldheid.
Waar moontlik moet die lande in die herfs of begin winter geploeg word

Bereiding tot op 'n diepte van 9 tot 12 duim. Na die eerste deur-

van Grond. dringende voorjaarreens moet die land indien nodig opnuut
geploeg, geeg en gerol word, tot die grond mooi fyn is.

Sodra alle gevaar vir ryp verby is, kan die saad geplant word. Hoe vroeer
geplant word, hoe meer kans die plante het om tot voile rypheid te kom,
en hoe beter die oes sal wees.

Die saad ontkiem in sewe tot twaalf dae. Wanneer die plant ongeveer
veertig tot vyftig dae oud is, dan verskyn die eerste blomknoppe, en daarna
neem dit drie weke voor die knoppe oopgaan. Dit neem dan weer vyftig
dae vanaf die tyd dat die blom oopgaan, tot die bol oopgaan. Hoe warmer
die weer, hou gouer gaan die bolle oop.

Tussen 1 Oktober en die helfte van November, word die saad geplant.
In die warm streke van die laeveld kan tot einde November geplant word.

In vrugbare grond moet die afstand tussen die rye ongeveer
Tyd en vier voet wees, maar in skraal grond nie meer as drie voet
Wyse van
Plant. nie. In taai swaar grond moet die saad dikker geplant word

as in ligte sandgronde. Katoensaad kom op net soos boontjies,
en dus moet die saad nie meer as een tot twee duim diep gesaai word nie,
anders sal die kiemblaartjies of saadlobbe onmoontlik kan deurbreek deur
die harde aardkors wat die reens vorm; as die plantjies nie deur die kors
kan breek nie, soos by sommige gronde dikwels die geval is, dan sal dit baie
help om met 'n ligte eg oor die rye te gaan.

Van 40 tot 50 lb. saad is voldoende om een morg grond te beplant.
Wanneer die plante 'n hoogte van ses tot agt duim bereik het, word hulle
uitgedun tot op 'n afstand van 10 tot 12 duim vanmekaar. Hierdie uit-
dunning geskied met pikke, of ingeval die grond sag en vogtig is, met die
hand.
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Die doel van skoffel is om onkruid uit te roei wat die gewas kan skade
doen of verstik, om die aardkors wat na reen gevorm word te breek en op

Skoffel. die manier 'n .grondkombers te kry, wat kapillère werking
belemmer, en die voghouvermoe van die grond verbeter, en

om die lug gemakliker in die grond te laat deurdring. Behoorlike skoffel
bevorder ook die groei van nuttige bakteriee, maak chemiese plantevoedsel
meer geredelik beskikbaar en hou insekteplae teen.

Skoffel sodra die plante goed bo die grond is, en herhaal dit na elke
reen sodra die grond drooggenoeg geword het, en nie meer kleierig is nie.
Aan die begin kan dieper geskoffel word as later, veral wanneer 'n swaar
reen oorsaak is dat die grond baie vassak. Maar sodra die plante 'n hoogte
van tien tot twaalf duim bereik het, moet die skoffelploeg nie dieper as
drie duim gestel word nie. Die voedingswortels van die katoenplant ver-
sprei van drie tot nege duim onder die grond, sodat diep skoffel dus die
wortels sal breek, waardeur die plante sal ly.

Sodra die katoenlande wit is van oop bolle—wanneer sowat een-derde
van die bolle oop is, moet 'n begin gemaak word met die oes. Om alle

oes. 
katoen te oes, is dit noodsaaklik om so ongeveer driemaal
te pluk. Katoen moet veral nie gepluk word solank dit nog

vogtig van dou of reen is nie ; dis beter om te wag tot dit goed droog is.
Ingeval vogtige saadkatoen gepluk is, moet dit uitgesprei word op bokseile,
en daarna opgebere word in 'n skoon drod, goedbeskutte skuur, of op 'n
solder.

Pluk die katoen skoon en verwyder alle blare, stukke van die bolle
en ander vreemde bestanddele, want sulke onsuiwerhede verminder die
waarde van die produk. Gevlekte en vuil katoen moet afsonderlik gepluk
en gepluis word.

Die plukkoste is 'n groot uitgawe by katoenproduksie, dog dis 'n ligte
skoon en aangename werk. Dis die goedkoopste om kaffermeide en kinders
die katoen te laat pluk. 'n Flukse meid kan 75 lb. katoen per dag pluk,
wanneer die plante taamlik vol oop bolle is. Die gemiddelde hoeveelheid
is egter 40 lb. skoon saadkatoen per dag. Naturelle wat geoefen is in die
werk, kan selfs tot 100 lb. per dag pluk. In ons land word gewoonlik mud-
sakke vir die oes gebruik ; aan elke kant van die opening word 'n riem
vasgemaak, en so oor die skouers van die plukker gehang.

Daar is verskeie groot permanent gevestigde pluismeule in ver-
skillende dele van Transvaal en Natal wat doeltreffend 'n baie groot opbrings

Remarki ng. 
van saadkatoen kan verwerk. Na die vesel gepluis is, word
dit deur middel van 'n swaar pers in bale gepers van 54 duim

by 27 duim by 20 duim, wat ongeveer 500 lb. elk weeg.

Die koste en wins hang natuurlik in hoofsaak af van die waarde van
die vesel, die opbrings, en die afstand van die pluismeule. Maar selfs wan-

neer dit alles gunstig is, moet daar noodsaaklik ook goeie en
Produksie -	 goedkoop arbeidskragte beskikbaar wees. Sonder voldoende
koste
Wins. en
	

goedkoop arbeidskragte is dit byna onmoontlik om katoen
met wins te verbou. Gelukkig is in meeste dele van die Unie,

wat vir katoenbou geskik is, volop goedkoop arbeidskragte.

Die koste werk uit op ongeveer £6 per morg, en die netto-wins op onge-
veer £5. Om vaste syfers te gee is onmoontlik, want soveel hang van die
boer self af, en van die omstandighede en talryke afwisselende faktore,
waarmee rekening gehou moet word.
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Op die oomblik is bolwurms die grootste plaag waarmee die katoenboer
te kampe het. Blaarspringers (jassids) doen ook 'n bietjie skade in sommige
streke. Met sekerheid kan egter gese word, dat waar die toestande gunstig
is en die boer sy plig doen, katoen 'n winsgewende gewas is om te verbou.

Katoenvesel het die voordeel, dat dit jarelank kan bewaar word sonder
enige gevaar van bederf, en die aanvraag is byna onbeperk. Die hoeveel-
heid katoen, wat op die oomblik in Suid-Afrika geproduseer word, is nog
nie groot nie, maar in ons land is katoenbou nog jonk, en by bale boere
nog so goed as onbekend. Daarby kom nog dat die noordelike en ooste-
like streke van die Unie, waar katoen met sukses verbou word, nog maar
'n geringe blanke bevolking het. Die vooruitsigte vir die katoenboer is
dus taamlik gunstig, en daar bestaan geen rede waarom honderde boere
in die middel- en laeveld hulle nie op die verbouing van hierdie gewas sal
toele nie.

(Pieter Koch, Hoof-akkerboubeampte, Afdeling Plantenywerheid.)

Hop-verbouing.
Die verbouing van hop in Suid-Afrika is blykbaar 'n honderd jaar gelede

vir die eerste keer onderneem. Tussen 1902 en 1915 het die firma
Ohlssons' en die „South African Breweries, Ltd.," enige duisende
hopplantjies wat oor die hele land versprei is, uit Engeland ingevoer, dog net
soon in die geval van sekere hoeveelhede plantjies wat later ingevoer is, het
hierdie plantjies blykbaar almal doodgegaan. Op die oomblik is die distrik
George in die Kaapprovinsie waarskynlik die enigste plek in die Unie waar
ernstige pogings aangewend word om die hopnywerheid te ontwikkel.

Sedert 1918 is verskeie soorte hop onder verskillende bemistings-
behandelings uitgetoets, dog dis eers gedurende die afgelope tien jaar dat
een soort wat ingevoer is ('n Tasmaniese soort) met sukses aangeplant is.

Die „ George-hop " het nie geblyk so'n groot sukses te wees as die
„ Golden Cluster " nie, waarmee besonder goeie opbringste verkry is.
Verskeie kruisings is gemaak, en in hierdie rigting is daar kans vir verdere
ontwikkeling.

Dit kan nou verklaar word dat hop definitief met sukses op kom-
mersiele skaal in die George—Knysna-streek verbou kan word.

'n Perseel van vyf morge wat genoeg lewer vir een droog-oond, word
beskou as 'n standaard-onderneming. So'n stuk hop kan bewerk word met
gemiddeld ses arbeiders en een voorman.

Die gunstigste toestande vir die verbouing van hop word aangetref
langs die heuwels aan die voet van die Outenikwaberge wat van George
tot Knysna strek. Vir die grootste gedeelte is die grond in hierdie streek
verweerde sand met 'n klei-ondergrond wat, as dit omgedolf is, uitstekend
is vir plantegroei. Die beste Engelse hop word geproduseer op grond met
'n kryt- of kalkonderlaag, en dit dien opgemerk te word dat die grond in

• die distrikte George en Knysna 'n tekort aan hierdie bestanddeel het. Hier-
die tekort kan egter aangevul word deur die toediening van kalk.

Diep bewerking en die toediening van groot hoeveelhede organiese
mis en kunsmisstowwe is noodsaaklik vir die suksesvolle verbouing van die
gewas. Behalwe as die hop onder besproeiingstoestande verbou word, is
'n goed gedistribueerde reenval van 30 tot 35 duim ook nodig.

Aangesien die hopverbruik in die Unie op die oomblik minder as 90
ton per jaar is, bestaan daar geen vooruitsigte vir onbeperkte uitbreiding
nie.

(E. Baker, Afdeling Plantenywerheid.)
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Ander Kommersiele Gewasse.
Aartappels.

AARTAPPELS word in meeste dele van Suid-Afrika verbou, dog met
vermeerderde produksie en 'n beperkte mark het dit alhoemeer

beperk geword tot streke wat die meeste geskik is vir die verbouing
daarvan, nl. die Transvaalse Hoeveld en die oostelike Oranje-Vrystaat.
Tussenseisoensoeste word hoofsaaklik geproduseer in Noord-Transvaal, en
onder besproeiing in die westelike Oranje-Vrystaat en Transvaal. Behalwe
in betreklik klein streke in die westelike Oranje-Vrystaat, Transvaal en dele
van die Kaapprovinsie, word aartappels byna uitsluitlik op droeland geprodu-
seer.

Die aartappel groei op verskillende grondsoorte. Oor die algemeen
is uiters sanderige gronde te skraal, en uit 'n bewerkingsoogpunt is die

swaar grondsoorte ongewens. Diep, geil, sanderige leem-
Grond en	 gronde met 'n taamlike humusgehalte is die beste. Die gewas
Klimaat.

groei beter in 'n koel klimaat en aard dus die beste op grond
wat hoog le. Die grootste gedeelte van ons oes word geproduseer waar
die reenval van 23 tot 30 duim per jaar is.

As mens nie goeie moere het om te plant nie, is dit onmoontlik om
bevredigende opbringste te verkry. Onder plaaslike toestande gaan die

Moere en	
gewas geleidelik agteruit, en gewoonlik word aartappels

Soorte.	 nadat dit vir drie of vier seisoene verbou is, vervang met nuwe
moere wat van elders ingevoer word. Die tydperk waarvoor

moere gebruik kan word, hang of van die soort, die kwaliteit van die inge-
voerde moere, die metode wat met moerseleksie gevolg is en die afwesig-
heid van siekte. Gedegenereerde plante gee 'n baie groter aantal klein
aartappels as gesonde plante, en derhalwe is dit duidelik hoe onwenslik dit
is om klein moere op die hoop uit te soek. Moere moet verkry word
van plante wat op die land uitgesoek is, dan kan die kleiner aartappels met
die grootste veiligheid vir moere gebruik word. Dis onekonomies om
groot moere te gebruik ; daarenteen verminder die opbringste weer vinnig
wanneer moere wat ligter as 1+ ons is, geplant word. Die moere kan
opgeberg word in gate, soos in die geval van aartappels vir tafelgebruik,
of vir 'n gedeelte van die tyd wat dit opgeberg word, vergroen word. Uit
proewe het dit geblyk dat dit nie raadsaam is om die uitloopsels met plant-
tyd te verwyder nie. Dit moet twee tot drie weke voor planttyd gedoen
word, en die moere kan dan met goeie resultate vergroen word. Tydeus
vergroening moet die moere nie aan die direkte strale van die son bloot-
gestel word nie.

As die grond skraal of droog is, is dit raadsaam om nie klein of middel-
deurgesnyde moere te gebruik nie ; onder besproeiing kan die moere
middeldeurgesny word as dit gedurende die koel maande geplant word.
Die gebruik van deurgesnyde moere op droeland, veral as dit laat geplant
word, het gewoonlik 'n swak stand as gevolg. Gesnyde oppervlaktes moet
behandel word met gebluste kalk of swawel en oopgegooi word, sodat daar
geen verhitting kan plaasvind nie.

Verreweg die grootste gedeelte van die vernaamste oes van die Unie,
bestaan uit soorte behorende tot die „ Up-to-Date "-groep. Met soort-
proewe op die Hoeveld is gevind dat die soort „ Alpha " in meeste opsigte
die beste oeste lewer. Die vleis van hierdie soort is nie so wit, en die oe
nie so vlak as die van „ Up-to-Date " nie.
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Majestic ('n soort wat onvatbaar is vir swartbrand of vratsiekte) word
'n bietjie gouer ryp as Up-to-Date, en hoewel dit effens kleiner opbringste
lewer as laasgenoemde, het dit bale goeie eienskappe.

In die Karo aard „ King George " en „ Abundance " goed.

Die vernaaste vroee soorte wat verbou word is „ King of the Earlies,"
„ Flourball " en „ Early Rose."

Up-to-Date aartappels.

Ten einde te voorkom dat die grond al meer en meer met siektes besmet
raak, moet aartappels nie meer dikwels op dieselfde grond geplant word

as wat absoluut noodsaaklik is nie. Die grond moet effens
Grond- skuins afloop in die rigting waarin die rye is, ten einde 'n
bereiding
en Plant.	 e te voorkom. Dieversameling van water gedurende reenty 

grond behoort in die winter geploeg te word.

In Suid-Afrika word verskillende plantmetodes gevolg. Een metode is
om met 'n opertploeg yore te trek wat Brie voet vanmekaar is, die moere
en kunsmis in die yore te plaas en die yore dan met dieselfde ploeg toe te
gooi deur die wal tussen die twee rye middeldeur te breek. Die vernaamste
voordeel aan hierdie metode verbonde bestaan daarin dat dit goedkoop is,
terwyl dit die volgende nadele het : Die moeilikheid om reguit, ewewydige
yore met osse te trek ; die droogword van die grond ; die feit dat die
grond nie goed diep losgemaak kan word sonder om te voorkom dat die
moere onnodig diep geplant word nie, en verder dat die moere op die
harde bodem van die voor geplaas word. 'n Beter metode is om elke derde
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voor agter die ploeg te plant. Die grond behoort diep geploeg te word,
en die moere behoort ongeveer vier tot vyf duim onder die oppervlakte
in die geploegde kant van die voor gedruk te word, terwyl die kunsmis op
die bodem van die voor gegooi moet word. Dit kan gedoen word agter 'n
drievoorploeg, of wat nog beter is, agter 'n dubbelvoorploeg wat gevolg
word deur 'n enkelvoorploeg ; laasgenoemde word gebruik om die moere
toe te gooi.

Die rye behoort nie minder as drie voet vanmekaar te wees nie, en die
plante behoort van vyftien tot twintig duim vanmekaar in die rye te staan.
Op besproeibare lande is dit moontlik om effens nader aanmekaar te plant.
Onmiddellik nadat die land klaar geplant is, moet dit dwars geeg word.

As die onkruid begin opkom, ditsy voor of nadat die aartappelplante
al opgekom het, moet die grond geeg word. As die plante mooi op is, moet

Skoffel.
hulle verder net tussen die rye geskoffel word. Die tand-
skoffelploeg wat gewoonlik gebruik word, is geskik vir hier-

die doel, terwyl dit miskien ook nodig sal wees om met die hand in die rye
te skoffel. Op droeland, en veral gedurende droe seisoene, moet mens nie
begin opert voordat die aartappeltjies begin vorm nie. Met opert word
die volgende beoog : (a) om te voorkom dat die aartappels as gevolg van
barste in die grond, blootgestel word aan die son ; (b) om te voorkom dat
die aartappelmot toegang verkry tot die aartappel ; en (c) om beskadiging
deur ryp te voorkom as die aartappels laat uitgehaal word. Die opertwerk
moet geleidelik geskied, sodat die aartappels, wanneer hulle rypword, 'n
finale keer opgeerd kan word.

Onder besproeiing word die eerste aartappels gewoonlik na die laaste
ryp geplant. Beter resultate word verkry deur in nat grond te plant, as

Besproeiing. 
om droe of half droe grond te plant en daarna water te lei.
Die grond moet nat genoeg wees om die plante bo die grond

te laat uitkom voordat dit nodig is om water te lei. Water moet tussen die
rye gelei word, en nie volgens die vloedstelsel nie. Die gewas moet so
dikwels besproei word dat dit nooit enige droogtetekens vertoon nie, en
dit sal afhang van grond- en klimaatstoestande. In 'n paar streke word twee
oeste per seisoen verkry, dog dit is alleen moontlik as 'n soort wat you
rypword gebruik word in omgewings wat 'n taamlik lang groeiseisoen
bled.

In die Karo is herhaalde besproeiings, met 'n totaal van 15 tot 20 duim,
meer doeltreffend as 'n paar swaar besproeiings.

Op die Hoeveld van Transvaal word 800-2,000 lb. kunsmis per morg
gebruik. Waar groot hoeveelhede toegedien word, vind daar geen bemisting
Misstowwe. plaas voor die tweede planting nie. Gewoonlik word 1,000 lb.

per morg aanbeveel. 'n Mengsel van 4 dele superfosfaat
met 1 deel ammoniumsulfaat word aanbeveel, en op skraler gronde kan mis-
kien nog 100 lb. kaliumsulfaat bygevoeg word. In meeste streke lewer 'n
toediening van 600 lb. superfosfaat alleen, uiters ekonomiese opbringste.

Die gebruik van kraalmis vermeerder die opbrings aansienlik, en indien
beskikbaar, behoort dit, behalwe die bo-aanbeveelde kunsmisstowwe, toe-
gedien te word in hoeveelhede tot twintig ton (se tien vragte) per morg.
Die mis behoort op die land uitgestrooi te word voordat geploeg word.
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Die grootste aartappeloes word gedurende die winter ingesamel. Die
vroee oeste word vanaf Desember uitgehaal en bemark.

uithaal en	
Hoewel sommige aartappels met 'n gewone ploeg uitgeploeg

Sortering.	 word, en die aartappelploeg tot 'n geringe mate gebruik word,
word die meeste aartappels met vurkgrawe uitgehaal. 'n

Totale oes van 120 tot 150 sakke per morg is 'n bevredigende opbrings.

As die aartappels nie onmiddellik verkoop word nie, word hulle gewoon-
Ilk opgeberg in lang hope ongeveer 18 duim hoog op strooi en goed bedek
met bondels gras of strooi, ten einde rypbeskadiging en vergroening te voor-
kom. Hierdie hope moet op goedgedreineerde grond gemaak word, en
indien moontlik, beskut wees deur borne. Hierdie hope word elke twee
of drie weke ondersoek, wanneer die spruite verwyder, en alle siek of vrot
aartappels uitgegooi word.

Die goedhouvermoe is baie beter wanneer die grond droog is as die
aartappels uitgehaal word, as wanneer dit nat is.

Die aartappels behoort sorgvuldig gegradeer en in skoon sakke bemark
te word. Aartappels word gewoonlik gegradeer in „ groot kook-" en

Gradering.
„ kookaartappels," „ moere," „ klein moere " en „ stuk-
kendes en uitgegooides." Dit word gedoen met behulp van

'n sorteer-toestel, of uitsluitlik met die hand.

As die sakke gevul is, behoort die bruto gewig 153 lb. te wees.

(F. H. Bosman, Senior Navorsingsbeampte, Afdeling Plantenywerheid.)

Aartappelmoerverenigings.
In die Unie is daar op die oomblik vier aartappelmoerverenigings, wat

gesertifiseerde moere vir verkoop aan boere produseer. Die verenigings
bestaan uit aartappelkwekers, gewoonlik van 10 tot 20 in getal, wat op
koOperatiewe grondslag besigheid dryf. Die reeling van huishoudelike
sake, soos lidmaatskap, verkoop, ens., word geheel-en-al aan die verenigings
self oorgelaat, maar die produksie van die moere word deur die Departement
van Landbou en Bosbou beheer.

Die doel van die aartappelmoerverenigings is om betroubare, goed-
gegradeerde, plaaslik-gekweekte moere teen redelike pryse aan boere
beskikbaar te stel. Weens ongunstige klimaatstoestande, wat die ont-
wikkeling van virus-siektes bevorder en vinnige afname in die opbringste
veroorsaak, is dit die gewoonte van bale Suid-Afrikaanse kwekers om hul
aartappelmoere met kort tussenpose uit lande met 'n koel somerklimaat,
soos Skotland, Noord-lerland of selfs Holland, in te voer. Die invoer van
moere sal miskien betaal waar die gewas op groot skaal verbou word en
voldoende spuitgereedskap vir die beheer van skimmelsiektes beskikbaar
is, maar vir de kweker op klein skaal is dit soms 'n swaar geldelike las. Die
gewone tyd om die ingevoerde moere te plant, is van Desember tot die
begin van Februarie, wat in baie aartappelstreke met die hoogtepunt vir
laat skimmel saamval, met die gevolg dat die kweker op klein skaal, wat nie
oor bestrydingsmiddels beskik nie, dikwels so te se niks kry van die moere
waarvoor by 20 tot 25 spelings per kissie van 90 of 100 pond moes betaal
nie. Hierdie risiko en onkoste kan geheel-en-al vermy word deur geserti-
fiseerde moere van plaaslike aartappelmoerverenigings te koop.
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Produksie van Gesertifiseerde Moere.

Gesertifiseerde moere is gewoonlik „ tweede van ingevoerde " . Lede
van verenigings voer jaarliks in, en die moere van die eerste oes word weer
geplant. Die oes van hierdie moere word driemaal geinspekteer deur 'n
Goewermentsinspekteur, in die reel 'n akkerboubeampte van die Landbou-
skool vir die gebied waaronder die vereniging val. Die eerste inspeksie
word uitgevoer as die gewas vol in die blom is. Op daardie stadium kan
enige onsuiwerheid wat betref soort ontdek, die groeikragtigheid van die
gewas vasgestel, en die persentasie siektes onder die plante, byvoorbeeld
virussiektes, skimmels, vrotpootjie, ens., bepaal word. As dit die gewas
aan groeikragtigheid ontbreek, of die persentasie van onsuiwerheid, wat
betref soort en siektes, nie volgens die vasgestelde standaard is nie, word
die oes afgekeur. Bewerking en bemisting word ook in aanmerking geneem.
As die tekortkomings egter binne die vereiste perke is, word die lid gelas
om alle swak en sieklike plante met knolle en al te verwyder, en die oes
word voorlopig goedgekeur.

Die tweede inspeksie geskied wanneer die lowwe natuurlik dood-
gegaan het, d.w.s. waar die afsterwing nie deur siekte verhaas is nie,
en geld slegs vir gewasse wat by die eerste inspeksie goedgekeur is. Hoewel
hierdie ondersoek hoofsaaklik bedoel is vir die vasstelling van knolontwik-
keling, en siektes en plae aan die knolle, gee dit die inspekteur ook 'n geleent-
held om seker te maak dat die lid na die eerste inspeksie ongewenste plante
verwyder het. As die eerste inspeksie, byvoorbeeld, die noodsaaklikheid
aangetoon het om, se, 5 persent van die plante te verwyder, en hierdie plante
tydens die tweede inspeksie nog nie uitgehaal is nie, word die oes afgekeur.
As daar swak ontwikkeling, wat betref getalle en grootte van knolle, buiten-
gewone persentasies skubbe (rhizoctonia) en laat skimmel, en selfs in die
geringste mate aalwurm en bakteriese verlepsiekte opgemerk word, sal
die oes nie verder in aanmerking geneem word nie.

As de uitslag van die twee inspeksies op die land bevredigend is, word
die oes geskik geag vir die finale inspeksie wat uitgevoer word nadat die
aartappels uitgehaal en gegradeer is. Dit gebeur soms dat knolsiektes
soos laat skimmel eers verskyn nadat die aartappels uitgehaal is, en dis ook
moontlik, veral as die land groot is, dat sekere tekortkomings nie gedurende
die tweede inspeksie deur die inspekteur opgemerk word nie. Die knolle
word dus weer sorgvuldig ondersoek ten einde seker te maak dat daar geen
siekte aanwesig is nie, en bowendien word die graad van die moere bepaal.
Twee grade word gewoonlik erken, naamlik No. 1, moere wat ongeveer
2 tot 3 ons weeg, en No. 2, die wat ongeveer 1 tot 2 ons weeg. Moere
van hierdie twee grade beantwoord goed in streke wat met planttyd 'n
betroubare reenval het. Vir droer streke moet die moere liewers effens
groter wees, en 'n addisionele graad kan op versoek ingevoer word. Een-
vormige gradering is noodsaaklik ten einde die koper in staat te stel om sy
benodigdhede min of meer presics te bereken. As die moere nie ewe-groot
is nie, weet die koper nie hoeveel sakke om vir 'n gegewe oppervlakte te
bestel nie, tensy hy die groot aartappels deursny, wat nie altyd raadsaam
is nie.

As die inspekteur by die laaste inspeksie tevrede is met die toestand
van die moere, dan reik hy 'n sertifikaat uit dat die moere tydens die inspeksie
voldoen het aan die standaard wat neergele is deur die Departement van
Landbou en Bosbou.

Daarmee eindig die verantwoordelikheid van die inspekteur, want
hy kan nie aanspreeklik gehou word vir enigiets wat die moere mag oorkom
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nadat by dit die laaste maal gesien het nie. Ter voorkoming van die verkoop
van moere wat sedert die laaste inspeksie beskadig is, verleen die meeste
verenigings aan hul sekretaris die bevoegdheid om sakke en kissies weer
te ondersoek voor dit per spoor versend word. Elke kissie of sak wat verkoop
word, behoort 'n sertifikaat te bevat wat deur die inspekteur en die sekretaris
van die vereniging onderteken is, en waarop die naam van die kweker of
'n referensienommer voorkom, ingeval daar klagtes onstaan. Gelukkig
was daar totnogtoe bale selde ontevredenheid, en die oorsake kon altyd
op lets anders as minderwaardige moere teruggebring word. Met die oog
op die feit dat twee verenigings nou vir tien jaar gesertifiseerde moere
lewer, is dit 'n bale bemoedigende toestand van sake.

Die beste bewys van die kwaliteit van gesertifiseerde moere is te vind
in die bale herhaaldelike bestellings wat die verenigings van vooraanstaande
kwekers ontvang.

Al vier verenigings lewer „ Up-to-date ", 'n duidelike bewys van die
populariteit van „ Up-to-date " wat blykbaar goed onder Suid-Afrikaanse
toestande aard en terselfdertyd 'n uitstekende eetaartappel oplewer.

Die vier verenigings, met die name en addresse van hul sekretarisse,
is as volg :-

1. Aartappelmoervereniging, Westminster :
Sekretaris : Mnr. W. H. Shaw, P.K. Westminster, O.V.S.
Soort : „ Up-to-date ".

2. Aartappelmoervereniging, Underberg :
Sekretaris : Mnr. Wm. Hilton, P.K. Underberg, Natal.
Soort : „ Up-to-date ".

3. Aartappelmoervereniging, Knysna :
Sekretaris : Mnr. F. W. Newdsgate, P.K. Highway, Knysna, K.P.
Soort : „ Up-to-date ".

4. Aartappelmoervereniging, Boston :
Sekretaris : Mnr. W. F. Gebers, P.K. Elandskop,
Soort : „ Up-to-date ".

(W. Schultz, Akkerboubeampte, Landbouskool, Cedara.)

Peulgewasse.
Grondboontjies.

Die grondboontjie (Arachis hypogea) is een van die wereld se beste olie-
en protefengewasse, en kan as een van die vernaamste somerpeulplante
beskou word in die streke van die Unie waar die grond- en klimaatstoestande
daarvoor geskik is.

Die grondboontjie het vyf maande nodig sonder ryp met 'n gemiddelde
reenval van twintig duim of meer, en taamlik bale warmte tydens die groei-
tydperk. By die rypword van die boontjie en teen die oestyd is droe weer
wenslik. Die noordelike en westelike Transvaal, dele van Natal en die
noordelike Oranje-Vrystaat is die beste geskik vir hierdie gesaaide.

Goed gedreineerde grondsoorte van 'n sanderige en sandlemerige
aard met 'n oorvloed van kalk en organiese stowwe is die beste. Klei- en

Grond en kleileemgronde is dikwels suur, en deurdat hierdie soort

Bemisting. grond so vas is, is dit moeiliker om die gewas aan te kweek
en te oes ; grondboontjies moet dus nie op sulke grond

aangekweek word nie. Die growwe poreuse turfgrond van die Waterbergse
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distrik en die los sanderige grondsoorte van die westelike Transvaal het
sover die beste resultate gelewer.

In die ontkiemingstadium is die grondboontjie bale vatbaar, en waar
dus moontlik, moet al die superfosfaat en kalk met die hand gestrooi en
toegee word voordat die grondboontjie geplant word. As die misstof
tegelyk met planting toegedien word, moet die mistoestel so gestel word
dat hierdie misstof twee of drie duim van die grondboontjie of kom. Die
beste manier is om grondboontjies te verbou op grond waarop die vorige
seisoen mielies geplant was en toe goed mis gekry het.

Die stikstofbindende organismes van die wortelknoppies in verband met
grondboontjies is ook goed versprei oor deurgaans die hele streek wat
geskik is vir hierdie gesaaide, maar die gewone oesmetode laat so min van
die wortels in die grond agterbly dat (hoewel geen stikstofhoudende misstof
toegedien hoef te word nie) die grondboontjie nie beskou kan word as 'n
doeltreffende grondverbeterende gewas nie. As dit gereeid aangekweek
word in 'n wisselbou saam met mielies of kafferkoring, moet sodanige wissel-
bou 'n bykomende peulgewas insluit soos die fluweelboontjie of kaffer-
boontjie. As dit nie die gewenste doel bereik nie moet die humusgehalte
van die grond instandgehou word deur middel van 'n swaar toediening van
kraalmis elke derde of vierde jaar. Daar dit skyn asof die grondboontjie
baie vatbaar is vir wortelvrotsiektes is dit noodsaaklik dat hierdie gewas
in wisselbou geplant word met ander gewasse soos mielies, sonneblomme,
tef, ens.

Die grond moet so deeglik moontlik bewerk word. Deur die grond
om te braak en die land te suiwer van onkruid sal dit later in die seisoen

bale tyd en koste spaar. Die beste planttyd in grondboontjie-
Plant en	 streke is Oktober en November. Later plantings sal nie sulke
Bewerki ng.

goeie oeste lewer nie. Die saad kan Of sonder die dop Of met
die dop geplant word ; in die eerste geval 28 tot 32 lb. per halfmorg, en in
in die laaste 45 tot 50 lb. Die wydste spasering is rye van 36 duim vanmekaar
met die plante elke 6 tot 10 duim in die ry. In droe grond moet die grond-
boontjie 2 duim diep geplant word, maar in klam grond is 12 duim heeltemal
voldoende. Skoffel is belangrik vir die bewaring van vog in die grond en
vir die bestryding van onkruid.

Vir grondboontjies is dit veral belangrik dat die grond los gehou word
gedurende die eerste twee weke na die blomtyd, sodat die blomstingel met
die bevrugte eierstokke nie verhinder sal word om deur die grond te dring
nie. In die grond ontwikkel hierdie bevrugte eierstokke in boontjies en
peule, maar as hulle bokant die grond bly, verlep hulle en gaan dan dood.

Die soorte wat die beste in Suid-Afrika beantwoord, word in 135
tot 140 dae ryp. Die volgende is tekens dat die plante amper ryp is. Die

Oes en 
onderste blare begin geel word en die blomstingels taai

Uitdop. en droog. Die boontjie begin los word in die doppe en
die bassie hard. Ook die binnekant van die dop verander

van wit na swartbruin.

Gewoonlik spit naturelle die plant om en haal die boontjies met hut
hande uit, maar dit verhoog die produksiekoste baie. Deur 'n enkelvoor-
ploeg net aan die eenkant van die rye in te steek, is dit baie makliker om die
grond om te keer. 'n Aartappel-ploeg en vyf kafiers is voldoende om meer
as 12 morg grondboontjies per dag uit te haal en in windrye te pak. Die
plante van drie of vier rye moet saam opgepak word in een windry met die
boontjies na bo, totdat die plante effens verlep het. As dit droog genoeg
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is, moet die plante opgepak word in tuit-miede met die boontjies na binne.
Hierdie miede moet so wees dat al die reenwater afloop. Dit word gewoonlik
gedoen van een tot drie dae nadat die grondboontjies uit die grond gehaal is,
wat egter sal afhang van die weerstoestande.

As grondboontjies op groot skaal verbou word, kan die produsent
aangeraai word om 'n grondboontjieplukker te gebruik. Een kaffer pluk
selde meer as tussen 70 en 90 lb. ongedopte grondboontjies per dag. In
die Unie hou gedopte grondboontjies nie so goed soos ongedoptes nie en
gewoonlik bemark die boer dit in 'n ongedopte toestand. Die handel in
gedopte grondboontjies neem egter toe.

Al die grondboontjiesoorte wat in die Unie vir handelsdoeleindes
aangekweek word kan in een van die volgende groepe geplaas word :—

Soorte
(1) Die „ Virginia Bunch "-groep.—Onder hierdie groep val
die Valencia, Tennessee-rooi, Sjienees-wit, Tenessee-wit,

Virginia Bunch en die Virginia-rooi. Die plante groei regop in 'n bos, en
het betreklike groot doppe wat onder teenaan die stam sit.

(2) Die Spaanse Bostipe.—Die mees gewone varieteite is : Gewone
Natal, Gudayathan-bunch, Spaanse en Verbeterde Spaanse. Die plante se
groei kom bale ooreen met die van groep 1. Die doppe sit ook na aan die
hoofstam, maar beide die doppe en pitte is baie kleiner as die van groep 1.

(3) Soorte wat geneig is om te rank of te 16.—Onder hierdie varieteite val
die Mammoth, Jumbo, Carolina, Mauritius, Wes-Afrikaanse, Transvaal,
Virginia-ranker, Barb-dos en Madagaskar. Hul takke sprei tot 'n afstand
van 1 tot 2 voet van die hoofstam. By die kwaste van hierdie takke kom die
peul uit, meesal middelmatig tot groot.

Om dit makliker te maak by die uitploeg, hanteer en uitdop, en ook vir
die mark, is die Virginiese Bunch die varieteit wat die beste geskik is vir die
grootste gedeelte van die grondboontjiestreek van die Unie. Party van die
laat le-soorte lewer goed op onder laeveldse toestande, maar die moeilikhede
by die oes en afpluk van die boontjie van die plant sal altyd 'n ernstige strem-
ming wees op die weg om die nie-bostipes onder ons landstoestande aan
te kweek.

Kafferboontjies.

Die kafferboontjie (Vigna sinensis) is een van die belangrikste peul-
gewasse en dien as 'n waardevolle voer vir vee en om grond te hernu. Dit
is 'n jaarlikse rank- of klimplant of een wat 'n bos vorm of regop groei. Vir
die suksesvolle verbouing daarvan is warm grondtoestande nodig deurdat
dit bale gevoelig is vir koue en maklik dood ryp. Dit is goed bestand teen
droogte en kan ook groot hitte uithou. Dit kan in mieliestreke aangekweek
word en neem net so lank as mielies om te groei. Die tydperk wat dit neem
om uit te groei wissel of van 100-150 dae. Die plant beantwoord in losgronde
van 'n sanderige leemtipe en deurdat dit diep wortelskiet, groei dit maklik
in swaar gronde. Knoppies word byna altoos op die wortels van kaffer-
boontjies aangetref, selfs in die eerste seisoen wat die gewas op nuwe land
verbou word. Dit sal nie betaal om die kafferboontjie in nat grond te
verbou nie ; goeie dreinering is noodsaaklik. Dit beantwoord die beste
in distrikte met 'n betreklike lae reenval. Dit roes bale erg in hoe-reenval-
streke, en waar dit mistig is, maar kan in sodanige gebiede verbou word in
tye van min reenval. Dit dra 'n groot helder gekleurde blom wat blom-
etende insekte kan aantrek ; die blomme word gevreet en dit verhoed dat
peule en saad gevorm word.
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New Era en Whip-poor-Will is vroee soorte. Laat soorte, Iron en
Wonder, dra weelderig.

Lande moet goed geploeg en geeg word. Indien die saad gesaai word
sal ten minste 60 lb. per halfmorg nodig wees. Dis beter om dit in rye te plant
want dit vergemaklik skoonmaak en bewerking. Indien dit met 'n dubbel-
ry-mielieplanter geplant word, moet die rye ten minste 3 voet wyd en die
saad omtrent 2 duim diep in die grond wees. Die 7-gat-mielieplanter sal
30 lb. saad per halfmorg nodig he en die 10-gat-boontjieplanter 50 lb. saad per
halfmorg. Kafferboontjies en mielies word soms in dieselfde ry gesaai, en die
mielies val uit die saadkis terwyl die kafferboontjies uit die kunsmishouer
saam met die kunsmis val. Op die manier kan kafferboontjies saam met
die mielies as kuilvoer of uiteindelik as saad geoes of deur vee bewei word
nadat die mielies afgesny is. Die land behoort warm te wees wanneer gesaai
word. Kafferboontjies word vroeg in Desember gesaai onder middelmatige
toestande. Die kunsmisstowwe wat hiervoor nodig is, is feitlik dieselfde
as vir mielies : superfosfaat en beenmeel in die verhouding van twee van
eersgenoemde tot een van laasgenoemde teen 250 lb. per halfmorg ; indien
die land aan die skraal kant en swaar verbou is, voeg dan 30 of 40 lb. kalium-
chloried per halfmorg by. Die gewas moet geskoffel word sodra die werklike
blare uitkom. Dis nodig om vroegtydig te skoffel en hiermee moet aangehou
word met tussenpose totdat die plante die land toegegroei het.

Die peule word nie op dieselfde tyd ryp nie. Pluk hulle af met die
hand sodra hulle ryp word ; indien hulle te lank laat staan word is dit moont-
oes. lik dat hulle kan afval, en dat die saad verlore gaan. As hulle

klaar gepluk is kan die stoele geoes en vir hooi gebruik
word. Hulle kan deur middel van 'n graandorsmasjien gedors word, indien
sekere veranderings hierby aangebring word. Die gewone metode is om
die saad met stokke op 'n bokseil uit te slaan. Die opbrings is van 2 tot
5 sakke per halfmorg. Saad moet in 'n koel droe plek gedroog en opgebere
word. Indien dit met kewers besmet is, behandel met swawelkoolstof.
Wanneer al die peule gevorm is, kan dit vir hooi geoes word. Die plante
word uitgehark of met sekels afgesny. Die beste tyd om dit te doen is
vroeg in die oggend en die plante word op die land laat 18 soos die seis
hulle sny, totdat hulle bo-op verlep is.

Hulle word dan omgekeer in windrye en na omtrent twee dae in hope
bymekaar gemaak. Moenie die blare laat bros word nie. Die hooi is gereed
om in miede gepak te word wanneer geen vogtigheid uitkom as dit styf
met die hande gedraai word nie. Ondersoek die hopies af en toe vir skimmel.
Indien dit aanwesig is moet elke hoop heeltemal omgedraai en gelug word.
Moenie die blare mors nie ; dis nodig om soveel blare moontlik te bewaar
deurdat hulle die sap natuurlik uittrek en ook die grootste voedingswaarde
besit.

Pak op in miede gedurende gunstige weer twee of drie weke nadat die
gewas afgesny is. Indien die hooi op die plek gebaal word, word baie blare
en peule bespaar. Twee ton hooi per halfmorg kan as 'n goeie opbrings beskou
word. Die kafferboontjie maak goeie kuilvoer in die verhouding van een
tot vier met mielies of kafferkoring. Die kafferboontjie word gewoonlik
in die vorm van hooi gevoer. Die waarde daarvan as 'n voer vir koeie word
aangetoon in die melkopbrings. Die vars plant kan vir beeste in die stal
gevoer word mits dit tevore gekerf word. Varke kan op kafferboontjies
wei. Skape sal die plant op die veld vreet as dit ryp is. Dit beantwoord
uitstekend om die grond te hernu ; deurdat die plant diep wortelskiet en
knoppies op die wortels vorm, dien dit as 'n uitstekende middel om die
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grond vir toekomstige gewasse voor te berei. Die groter opbringste wat
op die kafferboontjies voig, lewer bewys dat die vrugbaarheid van die grond:
verbeter het. In 'n wisselbou van gewasse kan die kafferboontjie afgesny.
en vir hooi gebruik word, die wortels en stamme word dan onmiddellik
daarna ingeploeg ; of alles kan ingeploeg word. Laasgenoemde metode
word veral aanbeveel om uitgeputte grond te hernu.

Om roes-bestande soorte te kweek is teeltwerk in verband met kaffer-
boontjies aan die Landbouskool, Potchefstroom, onderneem.

Sojaboontjies.

Die sojaboontjie (Sofa max) in 's peulplant wat beroemd is as 'n voer
vir beeste en om grond te hernu. Dis ook nuttig as 'n menslike voedsel
en vir olieproduksie. Dis 'n jaarlikse plant wat regop groei met bale takke,
harige stamme en blare en baie klein wit gekleurde blommetjies en bree
peule met stywe hare daarop dra.

Die sojaboontjie moet in distrikte verbou word waar die kafferboontjie
vatbaar is vir roes. Dit beantwoord goed in streke met betreklike swaar
reenval en op 'n hoogteligging van 2,000 tot 4,000 voet. Dis betreklik
bestand teen siekte, ofskoon sommige soorte skynbaar vatbaar is vir roes.
As gevolg van die klein blommetjie lok dit nie die blomvretende insekte
aan nie, en gevoiglik is daar meer moontlikheid dat dit sal peul en saadskiet.
Die volgende soorte is met sukses in Natal verbou, naamlik, Mammoth,
Brownie, Chinese White, Ito San, Hollybrook, Haberlandt, AK en Morse.
Die tyd wat dit neem voordat dit vir hooidoeleindes gereed is, wissel af van
90 tot 110 dae en vir saaddoeleindes van 115 tot 130 dae. Dit vereis warm
grond van 'n ligte tot medium leemtipe. 'n Goeie mielieland is geskik
daarvoor. Dit sal op swaar gronde groei mits dit op 'n bevredigende manier
bewerk en gedreineer kan word. Die grond moet goed omgeploeg en goed
bewerk word.

Van vroeg in November tot laat in Desember kan geplant word, by
voorkeur in laasgenoemde tydperk. 'n Mielieplanter met 'n geskikte plaat
word gewoonlik gebruik om mee te saai ; 'n 7-gat-plaat word dikwels gebruik
Die afstand tussen die rye wissel af van 2 voet 6 duim tot 3 voet. Die saad
word een tot twee duim diep gesaai en van 40 lb. tot 80 lb. word per morg
gebruik. indien moontlik gebruik die saad van die oes van die vorige seisoen
of saad nie meer as twee seisoene oud nie. Bemis net soos vir kafferboontjies
en behalwe dit dien 'n ton kaikklip per morg toe: Bewerk net soos
vir kafferboontjies. Moenie die jong plante beseer nie aangesien hulle
taamlik bros is.

Die grond moet vlak bewerk word. Die gewas word as saad geoes
wanneer die meeste van die peule verkleur het en die saad begin hard word.
Moenie wag totdat al die peule verkleur het nie want die saad sal uitval
en verlore gaan. Dis vernaamlik die geval in droe streke. Dors net soos
aanbeveel word vir kafferboontjies.

Dis maklik om sojaboontjies op te bere. Dit word nie deur kalanders
aangeval nie. 'n Gemiddelde opbrings is 8 tot 10 sakke per morg. Die
plante word afgesny vir hooi wanneer die peule uitgegroei is maar voordat
die saad hard word. Dit kan met 'n snymasjien afgesny word, en vir 'n dag
laat oorle wanneer dit in windrye gehark word. Vir omtrent 'n dag daarna
word dit dan in klein hopies bymekaar gehark. Af en toe word hierdie
hopies ondersoek en indien dit bale warm word, word dit oopgemaak en
gelug. Die droging word voltooi in die hopies wat dan in miede opgepak
word. Die hooi moet sorgvuldig behandel word sodat die blare en peule
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nie verlore gaan nie. Die opbrings is van 2 tot 4 ton per morg. Die soja-
boontjie word net soos die kafferboontjie gevoer. Indien dit vir kuilvoer
nodig is, meng dit dan met vier keer soveel mielies per gewig.

In sommige gronde kry die sojaboontjies knoppies en inenting is soms
nodig. Alvorens inenting geskied moet 'n ton kalkklip per morg
toegedien word. Kulture wat spesiaal berei is, of grond van 'n streek
waarin sojaboontjies maklik knoppies produseer, word gebruik. Die kultuur
word direk by die saad toegedien en die saad word so you moontlik na
behandeling geplant. Dit moenie aan die son blootgestel word nie. Die
ander metode is om die grond met die saad in die rye te gooi en dit toe te
maak. Indien 'n mielieplanter gebruik word, word die grond deur die
kunsmisbak toegedien. 'n Stuk grond omtrent 'n kwartmorg groot moet
met sojaboontjies verbou word ; indien die eerste saad goed ingeent is,
behoort hierdie stuk grond as 'n broeiplek te dien vir die bakterie, en
grond moet gewoonlik elke seisoen hiervan geneem word om ander lande
mee in te ent.

Volgers proewe wat op die oomblik aan die gang is, blyk dit dan die
sojaboontjie 'n waardevolle gewas is om grond te hernu. 'n Vermeerdering
in die opbrings van mielies is verkry nadat dit in 'n wisselbou gebruik is.

Deeglike teeltwerk is onderneem aan die Landbouskool, Potchefstroom
om soorte met geelsaad te ontwikkel, en ook soorte te kry wat goed sal
groei in ons mieliestreke, en waarvan die saad nie sal uitslaan nie.

Boontjies en Ertjies.

Behalwe die kafferboontjie en die sojaboontjie het Suid-Afrika 'n groot
aantal peulplante, waarvan sommige nuttig is vir voer en ander weer slegs
vir groenbemisting aanbeveel kan word. Die belangrikste van hierdie
gewasse word hieronder bespreek.

Stamboontjies (Phaseolus spp.).—Dit is 'n somergewas wat jaarliks naasteby
20 duim reen en 'n taamlik hoe gemiddelde temperatuur dwarsdeur die
groeiseisoen nodig het. Stamboontjies word byna uitsluitlik in die somer-
reenvalstreek van Transvaal, Oranje-Vrystaat en Natal gekweek en moet
vir 'n tydperk van ten minste vier maande van ryp vry wees. Die bereiding
van die grond en metodes van bewerking is byna dieselfde vir hierdie gewas
as vir mielies, maar dis nodig om baie groot voorsorg te neem met die
bereiding van die saad-bedding indien veriang word orn 'n perfekte oes te
verkry. Planttyd wissel af in verskillende afdelings maar gewoonlik is die
perke tussen 15 November en 15 Januarie. Indien dit op groot skaal verbou
word is die mees praktiese metode van planting om 'n mielieplanter wat
met spesiale boontjiepiate uitgerus is, te gebruik. Die gewig van die saad
wat per halfmorg toegedien word, wissel af van 10 tot 50 lb. namate die grootte
van die saad van die soort wat geplant word. Die rye kom tot drie voet
vanmekaar en die plante vier tot agt duim in die ry. Dien 400 tot 6001b.
superfosfaat per morg toe. In sommige gevalle is dit raadsaam om kalk teen
2,000 lb. per morg toe te dien. Die opbrings van stamboontjies is gewoonlik
van 8 tot 16 sakke per morg en in die Unie loop die prys van geskikte soorte
dwarsdeur die jaar van 32s. 6d. tot 40 s. per sak.

Mungboontjie (Phaseolus aureus).—Hierdie gewas is uitstekend geskik
vir die maak van hooi en vir groenbemistingsdoeleindes. Dit vereis min of
meer dieselfde klimaatstoestande as die waaronder stamboontjies die beste
beantwoord, ofskoon dit beter bestand is teen droogte en buitensporige
hitte. In nat seisoene is dit ook minder vatbaar as stamboontjies vir roes
en vir die verwoesting wat deur ander bakteriese siektes aangebring word.
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Mungboontjies kan gesaai of met 'n mielieplanter geplant word. In die
vorige geval is omtrent 30 lb. saad per morg nodig en in laasgenoemde sal
20 lb. voldoende wees. Die algemene metodes van bewerking van mung-
boontjies is bale dieselfde as die wat vir kafferboontjies aanbeveel word.
Die streke wat vir die verbouing daarvan geskik is, is die middel- en laeveld-
streke van die Transvaal, Zoeloeland en Natal.

Ertjies (Pisum avense).—In Suid-Afrika word hierdie gewas hoofsaaklik
as 'n jaarlikse wintergewas verbou. Dit word algemeen aanbeveel vir
groenbemistingsdoeleindes in die suidwestelike Kaapprovinsie waar dit
in April of Mei geplant en vanaf September tot November geoes word.
Wanneer dit in rye geplant word, word 60 tot 70 lb. saad per halfmorg
gebruik. Vir saai is 70 tot 80 lb. nodig. Vir hooidoeleindes kan ertjies
saam met rog in die najaar gesaai word teen omtrent 40 lb. per halfmorg
beide ertjie- en rogsaad. In hoe streke in Transvaal en Natal word
ertjies soms as 'n somergewas verbou. In die laeveld van Transvaal word
bale ertjies elke winter geplant om groenertjies vir menslike gebruik te
voorsien, wanneer 'n groot hoeveelheid organiese stof beskikbaar is om
ingeploeg te word. Dus dien die ertjies as 'n geskikte wisselbougewas
vir besproeide lande in sodanige streke. Indien dit vir groenbemisting
gekweek word, is die geskikste stadium waarop dit ingeploeg moet word
wanneer die plante in voile blom is en die eerste peule begin vorm.

Wieke.—Hierdie plante behoort tot die genus Vicia. Van hierdie genus
is daar vier soorte wat bale in Suid-Afrika aangetref word, naamlik V. sativa,
gewone wiek ; V. villosa, harige wick ; V. angustifolia, smalblaar wiek ;
V. fabia, Breeboontjie.

Hiervan word Villosa (harige winterwiek) mees algemeen in Suid-
Afrika verbou. Net soos ertjies beantwoord hierdie peulgewas die beste
in die suidwestelike Kaapprovinsie waar 20 tot 25 lb. saad gewoonlik met
40 tot 45 lb. hawer per halfmorg gesaai word. Hier word dit dikwels met
hawer gedurende April tot Mei geplant en vir hooi vanaf September tot •
November geoes. In Natal word die gewas gewoonlik vanaf Februarie
tot April geplant. Waar wintertoestande droer is, soos in die Oranje-
Vrystaat, word 15 tot 25 lb. wieksaad per halfmorg met hawer, rog of gars
vir hooidoeleindes gesaai.

Ferweelboontjies (Stizolcrbium deeringianum).—Dit is 'n jaarlikse somer-
plant wat weelderig groei en bale vertakte gedraaide stamme het wat tot
20 of meer voet lank word. Deur dat dit 'n laat gewas is, word die saad
daarvan alleen in die laeveldstreke van Transvaal en Natal ryp. Wanneer
dit op hooggelee piekke geplant word, sal dit egter buitengewone groot
opbringste van groengoed lewer. Wanneer die gewas vir groenbemisting
of as smoorgewas geplant word, moet 30 tot 50 lb. saad per halfmorg gebruik
word. Dit is baie geskikte peulgewas om tussen mielies vir kuilvoer
geplant te word. Ferweelboontjiehooi word geredelik deur alle vee gevreet.

Indiese hennep (Crotalaria juncea).—Dit is 'n uitstekende somerpeulgewas
vir laeveldstreke, waar dit weelderig en vinnig groei en 'n groot hoeveel hied
groengoed vir inploee produseer.

Die plant is nie smaaklik vir vee nie en kan d -us nie vir hooi of vir kuilvoer-
doeleindes aanbeveel word nie.

Die Klawers (Trifoliums).—Die lede van hierdie groep van peulgewasse
het koel vogtige toestande nodig en gevolglik is daar min streke in die Unie
waar klimaatstoestande hul verbouing begunstig ofskoon hulle van groot
ekonomiese belang is in die noordelike halfrond. In dele van Griekwaland-oos
en Natal is klawer waardevol gevind in mengsels van permanente weigewasse.
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Gewoonlik word 12 tot 15 lb. klawer-saad per halfmorg gesaai saam met 'n
mengsel van grasse wat geskik is vir weidoeleindes. In Natal word ge-
woonlik in Februarie gesaai en dis gevind dat wanneer dit eers goed groei
'n permanente weigewas van klawer en gras gedurende enige tyd van die
jaar bewei kan word.

Ander peuigewasse.—Behalwe gewasse wat hierbo bespreek word, is
daar in sekere streke veelbelowende plante wat in die loop van tyd van
groot ekonomiese waarde kan word Die vernaamste hiervan is : Hubam
en wit soet-klawer, Dolichos-boon,-Dahl, die Kudzuvine en die Jugoboontjie.
Laasgenoemde drie gewasse sal net in die laeveldstreke van die Unie van
belang wees.

(F. M. du Toit, Akkerboubeampte, Afdeling Plantenywerheid, en W. S. Hall, vroeer
van die Landbouskool, Cedara.)

•

Lusern.
Aangesien lusern (Medicago sativa) 'n oorjarige peulplant is, sal dit

vir jare bevredigende oeste lewer, wat bepaald 'n voordeel is oar ander
peulplant-hooigewasse. Onder gunstige toestande van grond en klimaat
sal 'n goeie lap lusern vir twintig jaar en !anger goedhou ; daar is gevalle
waar goeie oeste na 'n tydperk van vyftig jaar verkry was.

Wat kwaliteit en voedingswaarde betref, is dit moeilik om lusernhooi
te klop ; en buitendien is die hooi-opbrings van lusern hoer as die wat van
meeste ander gewasse onder gunstige toestande verkry kan word.

Omdat lusern 'n diep worteistelsel het, kan dit sy voorraad voedsel
en water op groter dieptes put as meeste ander verboude gewasse, en kan
dit oak groter droagtes deurmaak (hoewel dit sander besproeiing miskien
nie veel hop' gedurende sulke droe tye sal lewer nie). Omdat dit met sy
uitgestrekte wortelstelsel uit so'n groat stuk grand sy voedsel kan put
kan dit vir jare agceren op diese1fde grand gaaie opbringste lewer ; en
verder, omdat dit 'n peulplant is, is dit vir sy stikstof-voorraad nie van die
grond afhanklik nie.

Lusern aard die beste onder dorre of half-dorre toestande, en in vogtige
streke sal dit selde ewe goeie opbringste lewer of net so lank stain, want
dit is nie teen die indringing van onkruid, veral grassoarte wat onder vogtige
toestande floreer, bestand nie, en word maklik daardeur verdring, terwyl
dit onder vogtige toestande meer vatbaar is vir siekte.

Dit beantwoord die beste in diep, egalige, goed-gedreineerde grond
wat 'n taamlik goeie hoeveelheid kalk bevat, soos dikwels in ons dorre of
half-dorre streke aangetref word, en dit is heel moontlik nog 'n rede waarom
dit nie so goed beantwoord in vogtige streke waar die gronde meesal vlak,
sleg-gedreineer is, en in die algemeen te min kalk bevat.

Die aanwesigheid van brak in die grond het dikwels 'n stremmende
invloed op die groei van lusern, veral wanneer die plante nog jonk is. Maar
as die plant eenmaal goed gevestig en 'n paar jaar oud is, is dit taamlik goed
teen brak bestand.

Lusern beantwoord goed in streke waar die temperatuur soms bale
hoog is (wat gewoonlik die geval is in droe streke), mits dit die nodige
hoeveelheid water kry om die beste groei te verseker. Sommige soorte
is egter bale gevoelig vir koue en „ winter kill ", maar soiets kom egter
byna nooit in Suid-Afrika voor nie.
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Kies dus grond wat vir die gewas die geskikste is. Die grond moet op
so'n wyse gereed gemaak word dat die indringing van onkruid tot 'n mini-
verbouing. mum beperk word, want lusern word maklik deur onkruid

verdring. Onkruid kan bestry word deur, onder vogtige
toestande, verboude gewasse, soos byvoorbeeld mielies en aartappels te
kweek of deur die lande te braalc, wat veral in droe dele algemeen gedoen
word.

Moenie bang wees om 'n seisoen se groei te verloor of om ekstra koste
in verband met behoorlike bereiding van die saadbeddings aan te gaan nie,
want lusern staan nie net vir 'n jaar nie maar vir verskeie seisoene. 'n
swak stand wat deur onkruid ingeneem is, sal nie veel voer oplewer nie
en dit sal net soveel kos om dit te bewerk, te besproei en te oes. Verder
beteken 'n swak stand 'n kort lewe vir die gewas.

Waar nuwe grond gebruik word (veral onder besproeiing), moet eers
'n jaargewas, liefs 'n wintergraan soos hawer, op die nuwe bere:de land ge-
plant word, sodat die oorblywende onkruid vernietig en die grond makliker
gelykgemaak kan word. Nadat so'n gewas geoes is, behoort die grond
vir die laaste keer gelykgemaak en vir die lusern verder voorberei te word.

As lusern net van reenval afhanklik is, sal dit nie nodig wees orn die
lande in beddings uit te le nie, hoewel 'n gelyk oppervlakte wenslik is, maar
om besproeiing te vergemaklik, behoort beddings gemaak te word. Die
grootte en fatsoen van die beddings sal van 'n hele aantal faktore afhang.
In . die geval van meeste grondsoorte wat die water vinnig opneem, behoort
'n val van 1 in 200 bevredigend te wees, dog waar die grond die water fang-
saam opneem, behoort die val minder te wees. Sommige mense verkies
selfs gelyk beddings.

Oor die algemeen behoort die beddings op middelmatige grond so lank
gemaak te word dat dit die water ongeveer twee uur sal neem om die onder-
end van die beddings te bereik. Baie lang beddings kan alleen gebruik word
in die geval van baie groot strome water, soos byvoorbeeld vloedwater.
'n Lengte van 200 jaarts of so is gewoonlik gerieflik en ekonomies. Die
beddings behoort van so'n breedte te wees dat die gewas maklik met 'n
masjien afgesny kan word. Baie smal beddings kan alleen aanbeveel word
waar dit nodig is om terrasse te maak, want as daar onder sulke omstandig-
hede breer beddings gemaak word, sal 'n oormaat grond van een leant ver-
wyder moet word om die beddings gelyk te kry, en dan sal die dooie grond
ontbloot word. Waar net 'n bietjie grond verwyder moet word is 30 voet
'n bevredigende breedte. As die beddings bale smaller gemaak word, is
dit 'n verkwisting van grond, aangesien daar dan baie walle sal wees en sulke
walle sterk gemaak moet word om te voorkom dat hulle deur diere afgetrap
word waardeur waterlei bemoeilik word. Die walle behoort minstens 3
voet wyd aan hul voet te wees, en ongeveer 18 duim hoog, d.w.s. as dit
die bedoeling is om hulle enigsins duursaam te maak.

In vogtige streke is die saaimetode dieselfde as in droe streke, behalwe
waar die gewas in rye geplant word. Die vernaamste vereiste in beide
Saai. streke is dat die grond deeglik natgemaak moet word_ of deur

besproeiing Of deur reen voordat die saad gesaai word.

Onder besproeiing behoort die gewas van 5 tot 6 duim water te k. y.
Nadat die grond genoeg afgedroog het, kan enige soort kunsmis gesaai word
(dit sal goed wees as vir die vorige gewas kraalmis gebruik is) ; daarna
behoort die land goed bewerk te word met 'n ploeg wat diep gestel is, soos
byvoorbeeld die Martin ploeg. Saai die helfte van die saad en eg dit in met
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'n gewone ystereg ; saai daarna die res van die saad en eg dit oor met 'n
ketting-eg of boomtak. Rol die land dan ('n „ Cambridge fluted roller "
is hiervoor by uitstek geskik). Dis veral nodig in die geval van ligte gronde
om die land te rol, dog selfs waar die grond van 'n swaarder tipe is, word
dit aanbeveel.

In vogtige streke waar daar twyfel bestaan of die knopvormende bakteriee
in die grond aanwesig is, moet, wanneer gesaai word, grond verkry word
van 'n lusernland waarin daar wel knoppies aan die lusernwortels is, en dan
saam met die saad ingeeg word. 'n Honderd pond grond per morg behoort
voldoende te wees. Soros word lusern saam met 'n beskermingsgewas
gesaai. Veral waar laat gesaai word, kan dit aanbeveel word, want dit be-
skerm die jong plante teen wind en hitte. Dis ook nuttig waar die jong
lusern natgelei moet word kort nadat dit gesaai is.

Waar onkruid moeite gee, word lusern dikwels gesaai in rye wat ver
genoeg vanmekaar is sodat tussen die rye geskoffel kan word.

Die masjienewat meesal gebruik word om lusern mee te saai is die Cahoon-
tipe, die kruiwa-tipe en die gewone planter. As laasgenoemde gebruik
word, is die saad geneig om in gelyke rye op te kom, wat nie aan te beveel
is nie, want die spasie tussen die rye gee die onkruid kans om in te dring
en, waar die grond los is, word die grond tussen die tye uitgeskuur met die
gevolg dat dit moeilik is om die gewas met 'n masjien of te sny. Waar lusern
met die hand gesaai word, kan 'n egalige distribusie alleen verkry word as
groot hoeveelhede saad gebruik word. Die hoeveelheid wat aanbeveel
word (40 tot 50 lb. per morg) is werklik meer as wat nodig is om goeie
stand te verseker, maar sal oor die algemeen bevredigend wees. Die tyd
om te saai, is belangrik. In meeste streke is die herfsmaande (Maart, April
en vroeg in Mei) die beste saaityd, want die klimaatstoestande is dan bale
gunstig, aangesien die reentyd oor die grootste deel van die land in daardie
maande val, en dit dan selde nodig sal wees om die lusern, kort nadat dit
gesaai is, nat te lei. Bowendien is onkruid in die herfs nie bale lastig nie.
Die gewas wat in die herfs gesaai is, gebruik die winter hoofsaaklik om sy
wortelstelsel te ontwikkel, sodat dit in die lente gereed is om met sy
lowergroei te begin. In die Karo pla insekte baie in lusern wat in die herfs
gesaai is, en sommige boere verkies die vroed lente om lusern te saai,
wanneer die insekte nie so lastig is nie, maar die jong plante word bale
deur wind beskadig sodat die gebruik van 'n beskermingsgewas, soos rog of
hawer (30 tot 40 lb. saad per morg en dun gesaai) aanbeveel word.

Nadat die saad gesaai is, moet met die eerste besproeiing solank as
moontlik gewag word om te verhoed dat die grond vassak, en om 'n diep
wortelstelsel te bevorder. Hoe versigtig die saadbeddings ookal berei
mag word, tog verskyn daar dikwels onkruid op die land, en in so 'n geval
behoort die toppe van die onkruid met 'n snymasjien afgesny te word voordat
hulle kan saadskiet. 'n Beskermingsgewas behoort gesny te word so you
as dit in die aar kom. Dis gewoonlik nie nodig om die jong lusern te skoffel
nie.

Feitlik die enigste metode om lusern te besproei, is om die beddings
tussen die walletjies onder water te sit, d.w.s. om die water op die beddings

Besproeiing. 
te laat dam. Soms word nie beddings gemaak nie, en die
water word eenvoudig uit die grootvoor op die land gelei,

maar hierdie metode gee bale werk en is ondoeltreffend, en in meeste
gevalle word op hierdie manier bale water vermors.

Die tussenposes tussen waterlei-tye sal grotendeels afhang van die tipe
en diepte van die grond. Op vlak grond, en gronde wat nie goed water
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hou nie, sal met twee toedienings van 3 duim per snysel beter opbringste
verkry word as met een swaar besproeiing van 6 duim. Dit sal duidelik
wees uit die volgende tabel van proewe wat by die Grootfonteinse Land-
bouskool uitgevoer is.

Behandeling.

Hooi-opbrings
per halfmorg
(kort ton).

Opbrings	 (lb.)
per duim

per halfmorg.

Gemiddelde
vir 8 jaar
1926-34.

Gemiddelde
vir 8 jaar,
1926-34.

6 duim, onmiddellik na dit afgesny is 	 6.93 385
3 duim na dit afgesny is 	 en 3 duim 14 dae later 	 8.13 452
2 duim na 14 dae (ongeveer 2 duim driemaal per

snysel) 	 7.39 462
5 duim na dit afgesny is 	 7.11 474
2	 duim na dit afgesny is, en 22 duim 14 dae later 	 7.45 496

In albei gevalle is hoer opbringste van die twee toedienings per snysel
verkry as waar dieselfde hoeveelheid water op een tyd toegedien is. Waar
die 6 duim water verdeel is in drie toedienings van 2 duim, d.w.s. 2 duim
elke veertien dae, was die opbringste nie so bevredigend as in die geval
waar toedienings van 3 duim gegee is nie.

Die hoeveelheid water per toediening sal ook ooreenkomstig die diepte
van die grond varieer d.w.s. swaar, diep gronde sal met een groot toediening

beter beantwoord as ligte vlak gronde. In meeste gevalle
Hoeveelheid is 'n toediening van 2 duim onder toestande op die land
Water per	 nie moontlik nie, want in die reel is die kleinste hoeveelheidToediening.

wat toegedien kan word 3 duim. Dis selde nodig om op diep
gronde 'n swaarder besproeiing as 6 duim per snysel toe te

dien. Baie ligte besproeiing (t.w. 2 duim) wat tweemaal per snysel toegedien
word, is niks beter nie as dubbel hierdie hoeveelheid op eenmaal toege-
dien, soos uit die volgende tabel gesien sal word.

Hooi-opbrings
(kort ton)

per halfmorg.

Opbrings (lb.)
per duim

per halfm
Behandeling.

Gemiddelde
vir 8 jaar,
1926-34.

Gemiddelde
vir 8 iaar,
1926-34.

4 duim na dit afgesny is 	
2 duim na dit afgesny is en 2 duim 14 dae later 	

Sommige mense beweer dat dit voorde ig is om lusern nat te lei net
voor dit gesny word ; ander beweer weer net die teenoorgestelde. Hierdie

G roee- uiteenlopende opinies word blykbaar nie deur proefonder-

stadium.	 vindelike gegewens gestaaf nie. Syfers van Amerika afkomstig*
toon die volgende aan :-

Net voor dit gesny word en 15 dae later, 10,198 per halfmorg.

Net na dit gesny is en 15 dae later, 10,135 per halfmorg.

6.53
6.57

544
547

* Utah Bulletin No. 118, p. 140,1912.
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Proewe wat op Grootfontein gedurende die Iaaste 8 jaar uitgevoer is,
bewys dat persele wat 6 duim water gekry het, toe die lusern 6 duim hoog
was, oor 'n tydperk van 8 jaar, die beste resultate opgelewer het. Persele
wat 6 duim in twee toedienings van 3 duim elk ontvang het, het die beste
resultate gelewer met 3 duim na dit gesny is en 3 duim 14 dae later.

Met betrekking tot die vraag of dit beter is om in die lente, somer of
herfs, water te lei, wanneer water in slegs beperkte hoeveelhede beskikbaar
is, toon die Grootfonteinse proewe aan dat in die somer effens beter gebruik
gemaak word van die water.

Stadium van Besproeiingsproef.
Gemiddelde opbringste oor 8 jaar, 1926-1934.

Behandeling.
Hooi-opbrings

(kort ton)
per halfmorg.

Opbrings (lb.)
per duim

per halfmorg.

Ton. lb.
6 duim onmiddellik na dit gesny is 	 6.93 385
6 duim per oes 6 duim hoog. 	 7.32 407
6 duim per oes in die blom . 	 6.73 374
6 duim per oes met 1ste blomtyd 	 6.63 368

3 duim na dit afgesny is en 3 duim 10 dae later 	 8.07 449
3 duim na dit afgesny is en 3 duim 14 dae later 	 8.13 452
3 duim na dit afgesny is en 3 duim 21 dae later 	 7.85 436

6 duim vir 2 lente-oeste alleen 	 4.67 779
6 duim vir 2 somer-oeste alleen 	 4.82 803
6 duim vir 2 herfs-oeste alleen 	 4.31 719

Sonder Besproeiing.
Aileen onder vogtige toestande kan lusern met 'n mate van sukses

sonder besproeiing verbou word, met uitsondering van 'n paar streke in
die half-dorre gebiede. In die karostreke is daar sogenaamde vleie waar
die watertafel soms tot 10 of 12 voet van die oppervlakte styg, en waar
lusern sonder besproeiing verbou kan word, aangesien die wortels van die
plante die nodige water uit die ondergrondse voorraad kan put.

Behandeling.

Hooi-opbrings (kort ton)
per halfmorg.

Gemiddelde oor 8 jaar,
1926-34.

Geen besproeiing 	 2.91
3 duim per snysel 	 6.60
6 duim per snysel 	 6.93

Hierdie onbesproeide persele sou onder toestande op die land vir hooi-
produksie ongeskik wees, aangesien die lusern daar nie met 'n masjien
afgesny kan word nie.

Gewoonlik word lusern, wat in die herfs gesaai is, in die lente getop,
ten einde onkruid te bestry, en dit sal in Januarie gereed wees om afgesny

Hooipro-
te word, terwyl 'n tweede oes gewoonlik in Maart verkry

duksie.	 kan word. Goedgevestigde lusern kan in die reel ses oeste
oplewer, mits dit nie bewei word nie. Dit word dan gewoonlik

in Oktober, November, Januarie, Februarie, Maart en Mei afgesny. Die
laaste snysel is gewoonlik betreklik swak.
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Die groeistadium waarop lusern gesny word, het 'n belangrike invloed
op die kwaliteit en hoeveelheid hooi. Die samestelling en kwaliteit van
lusern hang grotendeels af van die blaarinhoud soos uit die volgende tabel
sal blyk

Artikel. As.
Ru-

proteidn.
Vesel.

Kool hi-
d raat.
Stik-

stofvrye
Ekstrak.

Vet.
Verteer-
baarheid.

Lusernstoppels 6.5 8.2 50.5 33.9 1-0
Lusernhooi 	 9.4 16.3 31.0 40.8 2.5 60
Lusern blare 	 12.8 22.4 14.2 45.6 4.3

Die opbrings sal ook varieer na gelang van die stadium waarop die lusern
gesny is, en die samestelling van die blare en stoppels hang ook daarvan
af.

Dit blyk ook dat lusern wat in die vroeer groeistadium gesny word,
sy blare gedurende die hooimaakprosesse beter sal behou as lusern wat
op 'n later stadium gesny word. Oor die algemeen sal gevind word dat
lusern wat gesny word wanneer dit ongeveer 10 persent in die blom is,
die mees bevredigende opbrings sal leaver wat hoeveelheid en kwaliteit
betref.

Afsny.—Voordat die lusern afgesny word, moet eers vasgestel word
watter toestande gedurende die eerste drie of vier dae sal heers, want die

Oes 
kwaliteit van die hooi sal grootliks hiervan afhang. Indien

.

moontlik, moet die lusern nie afgesny word nie as dit enig-
sins lyk of dit sal reen voordat die hooi in hopies gehark is. Begin in die
more nadat die dou op die lusern afgedroog is, anders sal dit moeilik gaan om
die lusern betyds te laat uitdroog voordat dit die volgende more in droogrye
gehark word.

Hark.—Onder gewone weerstoestande sal lusern wat in die oggend
gesny is, die volgende more in droogrye gehark kan word. Dis beter om
die dou eers te laat wegdroog voordat die lusern bymekaar gehark word ;
en moeine die hark gedurende die warm deel van die dag gebruik nie, want
dan sal daar waarskynlik bale van die blare verlore gaan. Die lusern moet
liefs in die oggend in droogrye en -hope gehark word wanneer die blare
nie so bros is nie. Dit is dus beter om nie op die hitte van die dag te hark
nie ; laat dit liewer tot die volgende more oorstaan, behalwe wanneer die
dae koel of die lug bewolk is.

Drooghope maak.—Dieselfde oorwegings geld in die geval van droog-
hope. As dit mooi weer is, sal die lusern, wat die vorige oggend in droogrye
gehark was, die volgende oggend in drooghope gehark kan word, d.w.s.
twee voile dae nadat dit afgesny is. As dit swaar gedou het, moet die droog-
hope nie gemaak word voordat die dou verdamp het nie, anders is daar
gevaar dat die lusern muf sal word.

Dieselfde oorwegings geld waar dit op die lusern gereen het nadat dit
in windrye gehark is. Alle pogings moet aangewend word om die blare
te behou, en dit kan bes gedoen word deur met die lusern te werk voordat
dit bros geword het.

793



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Drooghope behoort stewig, taamlik groot (ongeveer 300 lb. elk) met
'n goeie helling na die kante, d.w.s. taamlik hoog en so gemaak te word dat
die reen nie kan indring nie. Die tyd wat die hooi in die drooghope moet
bly, sal grotendeeis van die weerstoestande afhang. In weer wat vir hooimaak
gunstig is, sal dit gewoonlik twee dae wees, d.w.s. ongeveer vier voile dae
nadat die hooi afgesny is, dat met miedpak begin kan word.

Miedpak.—'n Ou en taamlik betroubare manier om die hooi in die
drooghope te toets, is om 'n handvol uit die middel van die hoop te trek,
dit hard te draai, en as daar geen vog uitkom nie kan die hooi in die mied
gepak word. Die miedens moet op 'n hoe plek gemaak word en by voorkeur
op 'n fondament van groot klippe. Baie moeilikheid met betrekking tot
bederf van die lusern in die mied kan vermy word as die miedens stuksgewyse
gepak word, d.w.s. deur met twee of meer miedens tegelyk te begin en
die een tot ongeveer 'n kwart van sy hoogte te pak, dan met die volgende

Groot miedens word met 'n hys gepak.

te begin, ens., ens., 'n paar dae daarna dan weer die eerste mied verder
te pak. Op hierdie manier sal die verhitting, wat in 'n groot mied plaasvind,
voorkom word, aangesien vog bale vinniger uit die kleiner en gedeeltelik-
gepakte miedens verdamp. Met hierdie doel voor oe pak die boere klein,
smal miedens.

Wanneer groot miedens gemaak word, kan die hooi maklik afgelaai,
word deur 'n hys met 'n hak, coos in bygaande illustrasie, te gebruik.

Baal.—Miedens word in die reel nie van gebaalde lusern gebou nie,
hoewel bale gerieflik gebruik kan word. In so'n geval egter word die baal-
werk op die land gedoen. Hierdie metode sal die beste wees aangesien
daardeur dubbele hantering en 'n verlies van blare voorkom word. Die
moeilikheid in hierdie geval is dikwels egter dat die lusern kan muf word.
Wat dus aanbeveel word is om direk uit die mied te baal wanneer die weer
koel en bewolk is. Hierdeur sal minder blare verlore gaan.
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Die opbrings hooi per morg varieer bale, want dit hang of van die grond
en die water wat beskikbaar is en die wyse waarop die oes gehanteer word.

Lusernhool
a.

Lusernhoo i. 
W ar daar 'n goeie stand lusern op taamlik goeie grond is,
en ongeveer 30 tot 36 duim water per seisoen toegedien word,

kan 'n opbrings van 10 ton per morg verwag word. Beweiding sal die op-
brings aansienlik verminder.

Weens die beperking op die invoer van saad, is die Unie uitsluitlik
afhanklik van die saad wat in die land geproduseer word, en proewe word

nou uitgevoer om vas te stel watter stand van lusern die
Saad- boer moet laat saadskiet.produksie.

Dit word algemeen aangeneem dat die eerste en laaste stand
ietwat onbevredigend is, weens die klein opbrings in die laaste geval, en die
feit dat as die eerste stand toegelaat word om saad te skiet daar slegs een
hooi-oes gedurende die seisoen verkry word.

Op diep gronde, wat goed water hou, sal met een goeie besproeiing
nadat die lusern gesny is, en in sommige gevalle as die vorige stand besproei
was, gewoonlik 'n bevredigende saad-oes verkry word. Op vlakker gronde
sal egter gevind word dat 'n besproeiing van ongeveer 3 duim na die lusern
gesny is, 'n tweede besproeiing wanneer die gewas in die eerste blomstadium
is en 'n derde en finale besproeiing wanneer die gewas in voile blom is,
bevredigend sal wees. Die lusern moet nie natgelei word wanneer dit in
voile bioei is nie, want dit sal 'n nuwe groei bevorder.

Die saadgewas word op die gewone wyse geoes, en as dit genoeg af-
gedroog het, word dit in 'n mied gepak om daarin deeglik uit te droog.
Daarna word dit gedors met 'n gewone koring-dorsmasjien wat van
spesiale siwwe voorsien is. Nadat die saad gedors is, is dit gewoonlik nie
heeltemal skoon nie, maar dit word in hierdie toestand verkoop aan firmas,
wat dit kan sif en gradeer. Daar is ook 'n kiawerdopmasjien te koop wat
spesiaal vir die dors en skoonmaak van lusern ingerig is.

Die opbrings van lusernsaad varieer baie, dog in streke coos Oudtshoorn,
waar meeste van ons lusernsaad geproduseer word, is die opbrings gewoonlik
800 lb. per morg.

Afgesien van saadproduksie, word lusern as hooi en welding gebruik.
Soms word kuilvoer daarvan gemaak. Vir hierdie doel word meesal die

laetem pe raw u r-stroopproses gebruik.
Gebrui
Lusernk van Hoewel oeskoste uitgeskakel word as lusern bewei word,

sal die hoeveelheid voer wat deur beweiding verkry word
aityd minder wees as wanneer hooi gemaak word. Daar is egter gevalle
waar dit onmoontlik is om die gewas op enige ander manier te gebruik.
Byvoorbeeld, die kort uitgroeisel wat in die winter verkry word, kan nie
vir hooi gebruik word nie, en dieselfde geld van die swak groei in tye van
droogte wanneer daar nie genoeg water vir besproeiing beskikbaar is nie.
Proewe wat op Grootfontein uitgevoer is om die invloed van beweiding
op die opbrings vas te stel, toon aan dat voortdurende beweiding die op-
brings verminder tot byna die helfte van wat op onbeweide lappe verkry
word. Ook is bevind dat beweiding in die lente meer skadelik is as bewei-
ding in die somer, en dat laasgenoemde meer nadelig is as beweiding in die
herfs. Derhalwe is beweiding in die herfs en lente byna net so nadelig as
voortdurende beweiding. Sjinese lusern is meer gevoelig vir die nadelige
gevolge van beweiding as Provence weens die blootgestelde kroon van
eersgenoemde.
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As gevolg van die verminderde opbrings wat op onverskillige bewei-
ding volg, lyk dit of dit die beste is om die gewas in die vorm van hoof aan
diere te voer. Dis noodsaaklik dat die beweiding stelselmatig geskied, en
dit kan bes gedoen word deur die lusernland in kampe te verdeel, en die
dan een na die ander te laat bewei. Onder geen omstandighede moet toe-
gelaat word dat die lusern stomp op die grond afgevreet word nie. Strawwe
beweiding is ongetwyfeld een van die vernaamste redes waarom sommige
lappe lusern so you vernietig word. Jong lusern (onder 2 jaar) behoort
nooit bewei te word nie.

Soos reeds aangedui, kan lusern en ander peulplante met sukses vir
kuilvoer gebruik word, en dit wel deur die melasse-laetennperatuurproses

Lusern-
te gebruik. Hierdie proses is kortliks as volg : Ongeveer

kuilvoer.	 1+ persent (volgens gewig) kommersiele melasse word by
die lusern gevoeg wanneer dit ingekuil word en lusern moet

liefs eers met 'n kerfmasjien fyngesny en dan in die kuil gepak word. Gesorg
moet word dat die kuilvoer vasgepak word sodat die lug uitgesluit word,
en verder moet hierdie proses onder koel weerstoestande uitgevoer word,
want aan hierdie faktor is sukses grotendeels te danke.

Aangesien dit 'n peulplant is, is die suikergehalte van lusern laag. Der-
haiwe sal die toevoeging van 1+ persent melasse 'n voldoende hoeveelheid
suiker verskaf vir omsetting in die nodige preserverende sure. Kommersiele
melasse alleen is te taai om maklik versprei te word, gevolglik moet dit
in water opgelos word in die verhouding van 1 deel melasse tot 4 dele water.
Die oplossing kan egalig oor die lusern versprei word as die kuil vol is,
hoewel die toevoegings van die regte hoeveelheid by elke agtereenvolgende
ton ook bevredigend is.

Verwag kan word dat die voedingswaarde van die lusern selfs in die
verskillende snystadiums varieer. Om egter 'n eenvormige kuilvoer van
hoe kwaliteit te verseker, kan die 10 persent blomstadium aanbeveel word.

Onmiddellik nadat die lusern gesny is, moet die kuil opgevul word, want
hoe sappiger die lusern, hoe beter die kuilvoer. Die aanwesigheid van dou
op die hoof is voordelig. Wanneer die kuil verseel word, as dit vol is, kan
op die gewone manier te werk gegaan word. As bedekking sal 'n sesduim-
Iaag fyngekapte turksvy so goed beantwoord as enige ander ding. Die
lusernkuilvoer kan na 'n maand tot ses weke gevoer word.

Omdat lusern 'n oorjarige plant is, word dit in die reel nie as geskik
vir wisselbou beskou nie, en vir wisselboudoeleindes word dit gewoonlik

Lusern in	
hoofsaaklik gebruik in vogtige streke waar die stand na 'n

Wisselbou. paar jaar swak word. In die geval van lusern kan dit 'n kort-
termyn-wisseiboustelsel genoem word. Byvoorbeeld, gebruik

eers lusern vir 'n tydperk van vier tot vyf jaar, ploeg by voorkeur in die
vroee somer (wat gewoonlik die drod deel van die jaar is) en volg dan op
met wintergraan, soos hawer, en gars, vir hoof. Die volgende gewas kan
aartappels wees (wat kunsmis gekry het), want hierdie gewas beantwoord
baie goed na lusern, en uiteindelik mielies. Na die mielies kan die land
weer vir lusern voorberei word. Met die twee bewerkte gewasse sal die
land van onkruid bevry word voordat die lusern gesaai word. In dorre of
half-dorre dele kan lusern alleen in 'n langtermyn-wisselboustelsel gebruik
word ; jaargewasse kan in wisselbou op een deel verbou word en lusern
op die ander. As die lusernstand swak word, moet dit omgeploeg en jaarge-
wasse ingesit word, terwyl die deel wat tevore onder jaargewasse was onder
lusern gesit kan word. Die gewas wat op die lusern moet volg, kan dieselfde
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wees as wat in 'n korttermyn-wisselboustelsel gebruik word, saam met 'n
peulpiant sons stamboontjies of kafferboontjies. Dus het ons : lusern om-
geploeg-hawer-aartappels-kafferboontjies-mielies (vir kuilvoer, aangesien
mielies selde in lusernstreke vir graanproduksie verbou word).

Met betrekking tot 'n geskikte kunsmis vir lusern, is daar maar min
gegewens beskikbaar. Die gewas sal egter goed beantwoord as kunsmis,
veral fosfaat, in hoeveelhede van 600 tot 1,000 lb. per morg, elke vier jaar
of so toegedien word.

Daar is 'n hele aantal lusernsoorte waarvan die meerderheid bestaan
uit gekultiveerde soorte soon die gewone of Medicago sativa-soort. Hierdie

Lusern-
soort het pers of blou blomme en dra sy saad in spirale peule.

soorte.	 Dit het 'n sterk penwortel. Medicago falcata word nie so
dikwels aangetref nie, en dit dra geel blomme en sekelvormige

peule. Die plant is meer bosagtig van geaardheid, het fyner stingels, 'n
wortelstelsel wat meer versprei en is meer bestand teen koue. Dit lewer
egter minder hooi en saad. Medicago media is 'n derde soort, en besit
sommige van die eienskappe van die ander twee soorte. Dit kan verkry
word deur die ander twee soorte te kruis. Dit dra bont blomme en spirale
peule, en is ook meer gehard as die sativa-groep. Die eienaardigheid van
Medicago sativa (var. gaetuia) is dat dit talryke spreiwortels ontwikkel,
en gevoiglik van belang mag wees vir die teling van nuwe soorte geskik
vir weiding.

Twee soorte word hoofsaaklik in die Unie verbou naamlik Provence
en Hunters River, maar Sjinese en Arabiese lusern word ook op klein skaal
verbou. Proewe wat op Grootfontein uitgevoer is, lewer die volgende
gegewens

Soort.

Totale opbrings (kart ton) per
halfmorg (gemiddelde vir 5 jaar).

Groen. Hooi.

Provence 	 38.4 9-38
Sjinese 	 38.7 9.44
Hunters River 	 45.4 10•60

Die Provence-soort, hoewel dit nie so goed beantwoord het as Hunters
River nie, sal ongetwyfeld die mees populere soort bly in die lusernstreke
van die Unie, want boere sal nooit in staat wees om lusern uitsluitlik vir
hooiproduksie te verbou nie, en sal altyd 'n sekere hoeveelheid laat bewei.
Omdat die kroon van Provence gedeeltelik bedek is, is dit beter in staat
om beweiding te weerstaan as Hunters River en Sjinese lusern, want beide
laasgenoemdes, veral die Sjinese soort, het 'n ietwat blootgestelde kroon.

Die stam van Hunters River is effens growwer en dit dra minder blare
Gevolglik kan sy hooi as enigsins swakker as die van die ander soorte beskou
word. Dit het een voordeel oor Provence, nl. dat dit in die winter beter
groei. Dus, in hierdie opsig, is dit net so goed indien nie beter nie as die
Sjinese soort, afgesien daarvan kan hy hom beter as Provence by vogtiger toe-
stande aanpas. Aan Sjinese lusern is al baie lof toegeswaai vir sy winter-
groei, dog in ander opsigte besit dit nie eienskappe wat dit aanbevelens-
waardig maak nie. Selfs met sy wintergroei is hy niks beter as Hunters
River nie.
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Arabiese lusern se leeftyd is maar kort, en het dus Been plek in die
lusernstreke nie. Na die derde jaar neem sy groei af.

Aangesien lusern grotendeels onder besproeiing verbou word, is die
koste van produksie taamlik hoog, want om 'n watervoorraad to verkry

Produksie-
moet in meeste streke duur pompmasjinerie aangekoop of

koste.	 bale geld op die maak van damme gespandeer word. Onder
groot besproeiingskemas is die watertariewe gewoonlik

taamlik hoog, d.w.s. soveel as £3 per morg. Behalwe hierdie watertariewe
is daar nog die hoe koste in verband met die uitle van beddings, gelykmaak
van die grond en die maak van watervore.

Geskikte grond is altyd duur en kos dikwels £50 per morg, sodat die
rente op die grond hoog is. Met ingebrip van uitgawes op besproeiing,
oes, ens., is die produksiekoste van lusernhooi per morg ongeveer £2.

Die volgende syfers, wat die produksiekoste van lusern onder besproeiing
in die Karo verteenwoordig, is verstrek deur die bestuurder van 'n groot
plaas waarop lusern op groot skaal verbou word :-

Bereidingskoste, met inbegrip van : Ploeg, (tweekeer, onder kontrak)
15s. 6d. ; maak van terrasse, 6s. eg, 6s. 9d. ; gelykmaak, 10s. ; walle
gooi, 10s. 10d. ; saai, 5d. ; saad, 9s. ; roiwerk, 3d. ; besproeiing, 1s. 9d. ;
binnevore, 3s. 2d. ; toevallige uitgawes en bestuur, 7s. 7d. Totaal per
halfmorg, £3. 11s. 3d.

A.-Onderhoud.
Besproeiing (6 maal), 12s. ; skoonmaak en herstelling van

watervore, 4s. ; herstelling van beddingwalle, en uitroei van
onkruid, 10s. ; twee bewerkings, 14s. ; elkstra werk aan skoon-
maak van beddings (5 maal teen 6d.), 2s. 6d. ;	 bestuur, 2s. 6d. ;
Totaal per halfmorg  £2 5 0

B.-Oes.
Afmaai (6 maal), £1. 4s. Od. ;	 hark (6 maal), 3s. ; 	 hooimaak

(6 maal), 15s. ;	 vervoer (van land na mied, 6 maal), 16s. ; Totaal
per halfmorg. 	 2 18 0

C.-Baalwerk.
7s. 10d. per ton teen	 4 ton per Cialfmorg. 1 11 3

D.-Vervoer (Onder kontrak).
Van	 mied	 na spoor	 teen	 3s.	 9d.	 per ton;	 Totaal	 per
halfmorg 	 0 15 0

E.-Gradering.
3s. 6d. per ton teen 4 ton per halfmorg   0 14 0

Groottotaal per halfmorg 	 £8 3 3

Opbrings per halfmorg-4 ton. Koste per ton, O. 1s. Od.

Opmerkings.-Bogenoemde koste sluit nie in sulke items coos water-
tariewe of rente op die waarde van die grond onder bewerking in nie.

Op papier sou dit lyk of die koste van ploeg en vervoer ietwat hoog is,
maar dit kan toegeskryf word aan die felt dat hierdie werk onder kontrak
gedoen word. Terselfdertyd kan gese word dat die koste in werklikheid
slegs 'n weinig hoer is as wat anders die geval sou wees onder die toestande
hierbo beskrywe. Die hoe koste onder sulke toestande kan deels aan die
lae opbrings toegeskryf word. Aangeneem kan word dat in die gewone
loop van sake die produksiekoste van lusern van ongeveer £1. 10s. en £2 per
ton sal afwissel. (D. W. McKellar Landbouskool, Grootfontein, Middelburg, Kaap.)-
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Veselplante.
Gedurende die afgelope tien jaar is proewe in verskillende dele van

die Unie uitgevoer in verband met veselplante.

Vlas.—Van die sagte veselplante (die wat in water geweek en uitgekam
moet word) is vlas (Linum) die vernaamste gewas wat enigsins uitgetoets

Sagte 
is, en in sekere gedeeltes van die land kan vlasstrooi van

veselplante. uitstekende gehalte verbou word. Volgens verslae blyk dit
dat Suid-Afrika gunstig gelee is om Europa met lynsaad te

voorsien. Onder ons klimaatstoestande het goeie ryp saad baie min vog,
sodas dit nie nodig is om die toevlug te neem tot kunsmatige droging nie.
SeIfs nadat dit vir twee jaar opgebere is, het die saad tot 100 persent ont-
kieming aangetoon.

Monsters van die vesel is getoets saam met monsters wat van Belgie
en Holland verkry is, en is goed bevind. Suid-Afrikaanse vlas is effens
minderwaardig in vergelyking met sekere grade Belgiese vlas wat gewoonlik
goeie pryse behaal.

Vlasbou moet alleen beoefen word waar 'n aantal boere so gevestig
is dat hulle hul oeste na 'n sentraal-gelee fabriek kan stuur. Die koring-
distrikte van die westelike Kaapprovinsie is baie geskik vir die ontwikkeling
van hierdie nywerheid, en dis waarskynlik dat in hierdie streek 'n poging
aangewend kan word wat van ekonomiese belang sal wees.

Hennep.—Van die ander sagte vesels wat getoets is, kan melding gemaak
word van Deccan-hennep (Hibiscus cannabinus) en Stokroos (Sparmannia
Africana). Laasgenoemde plant word as 'n inheemse plant in die bosse in
die distrikte George, Knysna en Humansdorp aangetref, maar die koste van
insameling en vervoer na die fabriek is te groot vir die ekonomiese ont-
wikkeling van so'n nywerheid.

Hibiscus is 'n jaarplant wat as 'n onkruid in baie dele van die Oranje-
Vrystaat, Transvaal en Rhodesie voorkom. Die gewas word sander moeite
verbou, dog die enigste moeilikheid is wanneer dit geweek en uitgekam
moet word. Indien hierdie prosesse bevredigend gedoen kan word, sal
dit heeltemal moontlik wees om die nywerheid te ontwikkel vir die ver-
vaardiging van uitstekende vesel vir die maak van goiingsakke.

Hierdie veselplante gaan nie 'n wekingsproses deur nie, maar wel 'n
basverwyderingsproses wanneer die vesel uit die plant gehaal word. Hier-

die vesels is baie grof en word gebruik om lyne, toue en matte
Hartle Vesel- van te maak. In Suid-Afrika is baie plante wat hierdie soortPlante.

vesel oplewer. Bale van hulle is inheems, maar die volgende
is die mees-belowende soorte : 	 Mauritius-hennep (Furcroya giganteaea),
sisal-hennep en Nu-Seelandse vlas.

Wat betref die twee eersgenoemde veselplante is die vooruitsig baie
belowend. Gedurende die afgelope paar jaar is 'n herlewing in die Mauritius-
hennep-nywerheid te bespeur, terwyl baie boere in Natal en Zoeloeland
hul aandag bepaal by die verbouing van sisaihennep. Op Barberton in
Transvaal is 'n baie suksesvolle sisalhennepplantasie enige jare gelede
aangeplant, en die vooruitsig vir ontwikkeling in die laeveld in die nabye
toekoms is goed. Op Newcastle, Natal, word Nu-Seelandse vlas op 'n
taamlike uitgebreide skaal verbou. In die George- en Knysna-streek is
daar ook goeie vooruitsigte vir die ontwikkeling van 'n nywerheid met
hierdie vesel.
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Wat betref die verbouing van Mauritius-hennep en van sisal is die
toestande baie eners, behalwe dat eersgenoemde nie die subtropiese toe-
stande vereis nie soos in die geval is met sisal.

Deurdat dit 'n sub-tropiese plant is, sal sisalhennep nie bestand wees
teen ryp nie en verdra ook nie koue sny-winde nie. Grond wat maklik

versuip, is ongeskik. Die mening is dat die beste sisalhennep
Verbouing	 op kalkgronde groei, maar goeie oeste is op 'n verskeiden-
van isal-
hennep.	 _held van gronde aangekweek, wat afwissel van die gewone

rooigronde van Natal, tot die bruin leemgronde en die swart-
gronde. Op Barberton word uitstekende sisalhennep verbou op verweerde
graniet. As die plante eers begin groei, sal hulle bestand wees teen strawwe
droogte, maar gereken word dat 'n goedverspreide reenval van 18
tot 22 duim wenslik is. Die grond moet goed berei word sodat onkruid
gedurende die eerste jaar deeglik bestry kan word. Planting geskied met
suiers of bolletjies wat die vorige jaar in 'n kwekery aangekweek is. lndien
moontlik, moet vanggewasse soos mielies, grondboontjies, ens., gedurende
die eerste twee jaar geplant word. Dit help nie alleen om die land skoon
te hou nie, maar kan in sommige gevalle baie daartoe bydra om die koste
in verband met die aanle van 'n plantasie te dek.

Die plantafstande hang af van die lokaliteit. 'n Goeie spasie is 48
vierkante voet per plant. Rye 8 voet vanmekaar en plante 6 voet vanmekaar
in die rye is waarskynlik die beste. Die land moet in blokke van 'n gerieflike
grootte verdeel word, en paaie, 20 voet wyd, moet gelaat word om die
produkte by oestyd uit te ry. Van 3 tot 34 jaar vanaf planttyd moet verloop
voordat die eerste snysel plaasvind, wanneer 70 blare per plant of naasteby
1 ton skoon vesel per halfmorg gewen word. Die lewensduur van die plant
wissel af, maar die plantasie behoort van 3 tot 32 ton vesel gedurende sy
lewensduur op te bring voordat hernuwing nodig is.

Tot onlangs is dit beskou dat sisalbou nie deur privaat persone onder-
neem kan word nie. Nou sedert die klein vervoerbare bas-afmaakmasjien
egter uitgevind is, kan 'n begin daarmee op klein skaal gemaak word. Wan-
neer 'n begin gemaak word, moet ook vir toekomstige uitbreiding gesorg
word.

Voile besonderhede kan verkry word deur aansoek te doen by die
Departement.

(E. Baker, Afdeling Plantenywerheid, George, K.P.)

Besproenngsvereistes van Gewasse.
Landboutoestande in Suid-Afrika is baie veranderlik, en 'n mens kan

selde 'n direkte vergelyking maak tussen resultate wat onder oenskynlik
ooreenstemmende toestande behaal is. In die Karo, waar die meeste
gewasse noodwendig onder besproeiing verbou moet word, oefen verskille
wat betref grondtoestande, reenval en die soort gewas wat verbou word,
almal invloed uit op die aantal besproeiings en die hoeveelheid water war
toegedien moet word totdat die gewas bekwaam is. Hierdie aangeleent-
hede moet derhalwe in aanmerking geneem word as sekere bepaalde
toestande met ander vergelyk word.

Die volgende syfers wat verkry is met proewe aan die Landbouskool,
Grootfontein, Middelburg, K.P., dui aan hoeveel water gewasse bo en behalwe
die reenval in daardie besondere omgewing nodig het, en moet beskou word
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as 'n aanduiding van wat verwag kan word in goeie, diep grond met 'n ge-
middelde reenval van ongeveer 13 duim, waar die verdeling so is dat die
reen meestal gedurende die somermaande val.

Onder Karotoestande neem lusern die eerste plek in onder die verboude
gewasse ; daarop volg een of ander wintergraansoort. Laasgenoemde word
verbou sodat die beskikbare water gedurende die wintermaande vir die
produksie van weiding of graan aangewend kan word. Hoewel hierdie
gewasse die vernaamste rol in die landbou speel in die Karo, kan kleiner
lappe grond altyd vir ander gewasse soos mielies, aartappels, boontjies,
ens., geskik gemaak word.

Daar is baie gevalle in die Karo waar daar geen permanente besproeiing-
skema bestaan nie, en daar moet vloedwater gebruik word namate dit
beskikbaar is, of op sulke tye toegedien word as wat waarskynlik die beste
resultate sal verseker.

Lusern.

Daar is reeds in 'n voorgaande artikel oor lusern nadruk gele op die
toename in die opbringste waar lusern tweemaal in plaas van eenmaal met
dieselfde hoeveelheid water besproei word, asook op die waarde van be-
sproeiing in sekere stadiums. Die volgende syfers toon die verhouding
aan wat daar bestaan tussen opbringste en hoeveelheid water toegedien,
asook die opbrings per acre-duim

Besproeiingsbehandeling.
Opbrings
per acre

(halfmorg.)

Per
acre-duim.

Geen besproeiing = 0 	
Ton.
2.91

lb.

3 dm. per oes = 18 dm. per seisoen 	 6.61 734
4 dm.	 „	 = 24 dm. 6.53 544
5 dm.	 „	 = 30 dm. 1-13 474
6 dm.	 „	 = 36 dm. 6.93 385
3 dm. elke 14 dae = 48 dm. per seisoen 	 8-56 357
3 dm. weekliks = 96 dm. per seisoen    10.16 212

Dit blyk duidelik dat toedienings van groter hoeveelhede water wel hoer
opbringste meebring, maar die opbringste is nie na verhouding groter nie.
Waar water 'n beperkende faktor is, word groter opbringste per water-
eenheid van ligter besproeiings verkry. Dit moet gemeld word dat, waar
die gewas eenmaal per oes natgelei word, geen voordeel behaal word deur
meer as 5 duim per snysel toe te dien nie, waaruit blyk dat die ekstra water
in die geval van hierdie besondere grondtoestande nie in die omgewing van
die wortels bly nie. In die geval van vlakker grond, of as die lusern nog jonk
is, kan selfs 5 duim water tegelyk tot 'n onnodige verspilling lei, terwyl
twee ligte toedienings oes ongetwyfeld beter resultate sal oplewer.
Boere is selde in staat om te bepaai hoeveel water toegedien word, en so'n
toestand is nie bevorderlik vir 'n meer ekonomiese gebruik van water nie.

Wintergraan.

Waar wintergraan, soos koring, rog, hawer, ens., vir weiding onder
besproeiing verbou word, vind die plantery in Maart of selfs in Februarie plaas,
indien die weiding in die middel van die winter nodig is, en aangesien dit
die twee maande met 'n hoer reenval in die Karo is, kan die graan dikwels
net met die reen alleen klaarkom. Dit sal miskien soms nodig wees om die
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gewas nat te lei 'n week of wat voor die diere ingeja word, maar met goeie
redns sal dit selde nodig wees. Dis egter wenslik ten einde vinnige herstet
te bevorder, om die gewas onmiddellik na elke beweiding nat te lei, en
waar uiteindelik ook 'n graanoes verkry kan word, behoort die land net
na die laaste beweiding en daarna net soos vir 'n graanoes natgelei te word,

Gars en Hawer.—Die besproeiingsproewe op Grootfontein met win-
tergraan vir graandoeleindes is met gars en hawer uitgevoer. Onder-
staande wisselboustelsel is op die persele toegepas :—

Somer—mielies ; Winter—hawer ; Somer—boontjies ; Winter-
braak ; Somer—aartappels ; Winter—gars. Die somergewasse word
bemis, maar die hawer het tekens van 'n tekort aan plantvoedsel getoon,
weens die hoe opbringste verkry van mielies, wat groot hoeveelhede
water kry, en kry nou kunsmis.

Die gemiddelde resultate met gars oor vier seisoene word in die volgende
tabel aangegee

Behandeling.
*Totaal
duim

toegedien.

Graanopbrings in lb.

Per acre.
(halfmorg.)

Per
acre-duim.

3 dm. elke 10 dae 	 24 3,752 162
2 dm. weekliks 	 22 3,728 182
3 dm. elke 14 dae 	 18 3,523 205
2 dm. elke 10 dae 	 16 3,712 238
2 dm. elke 14 dae 	 12 3,389 293
4 dm. wanneer 6 dm. hoog, in pyp, in melk-

stadium en in deegstadium 	 16 3,301 206,

4 dm. wanneer 6 dm. hoog, in pyp en in melk-
stadium 	 12 3,183 265

4 dm. wanneer 6 dm. hoog, en in pyp . 	 8 2,687 336
4 dm. wanneer 6 dm. hoog, en in melkstadium 8 2,824 353
4 dm. wanneer in pyp en in melkstadium 	 8 2,877 360

*(Die syfers in hierdie kolom het enigsins afgewissel van jaar tot jaar, na gelang van
die duur van die groeiseisoen vir die gewas. Die opbringste per acre-duim is dus nie
altyd die juiste resultaat van die opbrings gedeel deur die aantal duim toegedien nie. Dis
die gemiddelde opbrings per acre-duim vir alle seisoene. Dit geld vir alle gewasse).

Hierdie gewas het oor die algemeen hoer opbringste gelewer namate
'n groter totale hoeveelheid water toegedien is, maar waar klein hoeveelhede
met kort tussenposes toegedien is, is beter resultate behaal as in die geval van
groter toedienings met langer tussenposes ; beter resultate is, byvoorbeeld,
behaal met 2 duim elke 10 dae as met 3 duim elke 14 dae, hoewel in laasge-
noemde geval 2 duim meer gedurende die seisoen toegedien word. Dit sat
ook opgemerk word dat die water ingeval van kleiner toedienings beter
gebruik word, en 'n totale toediening van 12 tot 16 duim per seisoen, sat
blykbaar heeltemal genoeg wees waar hierdie gewas op goeie grond staan, mits
water met kort tussenposes toegedien word. Dit skyn dus wenslik om bed-
dings vir wintergraan onder besproeiing kort te maak, en 'n taamlike vat
te gee. Beddings ongeveer 100 jaarts lank, na gelang van die soort grond,
krag van die stroom, ens., behoort dus die beste te wees.
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Mielies.

Die gemiddelde resultate oor twee seisoene verkry met 'n laat mielie-
soort vir kuilvoer word in die volgende tabel aangegee

Behandeling.

Totaal
duim

toegedien.

Kuilvoeropbrings	 in lb.

Per acre.
(halfmorg)

Per
acre-duim.

3 dm. elke ItO dae 	 30 53,022 1,959
2 dm. weekliks 	 26 54,396 2,092
3 dm. elke 14 dae 	 21 45,240 2,155
2 dm. elke 10 dae 	 20 45,063 2,370
2 dm. elke 14 dae 	 14 36,324 2,595
4 dm. wanneer 12 dm. hoog, net voor die saad

uitkom, wanneer pine vorm, en op groen-
mieliestadium 	 16 41,802 2,613

4 dm. wanneer 12 dm. hoog, net voor saad uit-
kom, en as pitte vorm 	 12 30,516 2,543

4 dm. wanneer 12 dm. hoog, en net voor saad
uitkom 	 8 25,995 3,249

4 dm. wanneer 12 dm. hoog, en as pitte vorm 8 26,634 3,329
4 dm. net voor saad uitkom, en as pitte vorm 8 26,907 3,363

Hoewel mielies goed beantwoord as groter hoeveelhede water toegedien
word, word beter gebruik gemaak van die water as dit met kort tussenposes
toegedien word. As water op die regte stadiums in die ontwikkeling van
die plante toegedien word, word goeie resultate verkry. Besproeiing met
kort tussenposes, sodat die totale toediening vir die seisoen erens tussen
20 en 24 duim val, sal op produktiewe grond goeie kuilvoeropbringste
verseker.

Aartappels.

Vir hierdie gewas is gegewens oor Brie seisoene beskikbaar, en die
gemiddelde opbringste wat verkry is, word in die volgende tabel aange-
gee :—

Behandeling.

Totaal
duim

toegedien.

Opbrings aan aartappels
in	 b.

Per acre.
(halfmorg)

Per
acre-duim.

3 dm. elke 10 dae 	 24 21,138 840
2 dm. weokliks 	 22 21,359 915
3 dm. elke 14 die 	 18 18,467 962
2 dm. elke 10 dae 	 16 15,846 938
2 dm. elke 14 dae 	 12 11,453 901
4 d n. wanneer 6 d m. hoog, as aartappels vorm,

in voile blom, en as ranke geel word 	 16 14,274 890
4 dn. wanneer 6 d m. hoog, as aartappels vorm,

ea in voile blom 	 12 8,417 701
4 d n. wanneer 6 d m. hoog, as aartappels vorm 8 8,514 939
4 d n. wanneer 6 dm. hoog, en in voile blom 	 8 4,886 611
4 d -n. wanneer aartappels vorm en in voile blom 8 5,567 696

„ Up-to-date " -aartappels is gebruik.
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Dit sal opgemerk word dat aartappels binne die perke van hierdie proewe
opbringste gelewer het byna in direkte verhouding met die hoeveelheid
water toegedien, naamlik tussen 800 en 900 lb. vir elke duim water, behalwe
dat die opbringste per acre-duim beslis benede 800 pond gedaal het, waar
bale geringe hoeveelhede water toegedien is. Aangesien aartappels onder
besproeiing gewoonlik opgeerd word, kan klein hoeveelhede water maklik
met kort tussenpose toegedien word. Deur dikwels klein hoeveelhede
water te gee, sodat die totale toediening vir die oes omtrent 20 tot 24 duim
beloop, behoort baie goeie opbringste verkry te word.

Boontjies.

Die gemiddelde resultate van vier boontjie-oeste verkry, word in die
volgende tabel aangegee

Behandeling.

Totaal
duim

toegedien.

Opbrings van boontjies,
in	 lb.

Per acre.
Per

acre-duim.

3 dm. elke 10 dae 	 15 1,170 74
2 dm. weekliks 	 14 1,256 85
3 dm. elke 14 dae 	 12 1,061 86
2 dm. elke 10 dae 	 10 1,021 97
2 dm. elke 14 dae 	 8 928 111
4 dm. wanneer 6 dm. hoog, as in voile blom, in

groenboontjiestadium, in deegstadium 	 16 1,104 70
4 dm. wanneer 6 dm. hoog, in voile blom, en in

groenboontjiestadium 	 12 911 76
4 dm. wanneer 6 dm. hoog, en in voile blom 	 8 756 95
4 dm. wanneer 6 dm. hoog, en in groenboontjie-

stadium 	 8 794 99
4 dm. wanneer in voile blom, en in groenboon-

tjiestadium 	 8 800 100

Aangesien boontjies 'n gewas is wat taannlik you ryp word, sal dit selfs
onder besproeiing dikwels 'n betreklike klein totale hoeveelheid water
nodige he. Soos met die meeste gewasse, skyn klein hoeveelhede met
kort tussenposes die beste resultate te gee, en goeie opbringste is verkry
met slegs 8 duim water per seisoen in vier toedienings van 2 duim elk.
'n Toediening van 8 tot 12 duim water per seisoen, na gelang van reenval
en ander faktore, behoort genoeg te wees vir boontjies.

Hoewel bogenoemde resultate slegs op vier jaargewasse betrekking
het, kan dit tog dien as leidraad in verband met die regte besproeiingstelsel
wat ten opsigte van suike gewasse toegepas behoort te word.

(D. W. McKellar en J. G. Marais, Akkerboubeamptes, Landbouskool, Grootfontein.)

Wortelgewasse.

Onder wortelgewasse in die wye sin van die woord word nie alleen
knol- en boldraende gewasse soos mangelwortels, suikerbeet, aart-
appels, patattas, artisjokke, eetbare kanna, madumbies, koolrape, rape,
raapkool en geelwortels verstaan nie, maar ook kruisblommige plante soos
weikool, beeskool en chou-moellier. Madumbies, eetbare kanna, raapkool,
suikerbeet en wortels is egter betreklik onbelangrik, derhalwe sal hierdie
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bespreking net handel oor die sogenaamde wintergewasse en mangel-
wortels.

Winterwortelgewasse aard die beste onder koel en vogtige toestande,
terwyl mangelwortels 'n betreklike warm en droe groeiseisoen vereis.

Klimaats- Dit toon dadelik dat die mangelwortel 'n somergewas is vir

vereistes.	 streke wat nie te nat is nie. Streke binne die misstrook en
langs die kus is ongeskik vanwee die swamsiektes wat deur

hoe vogtigheidstoestande veroorsaak word. Weikool, beeskool, rape,
koolrape en chou-moellier word volgens hul klimaatsvereistes onder die
winterwortelgewasse gereken. Pogings om hierdie gewasse in die comer
te kweek, misluk meestal weens siektes en insekteplae. Mangelwortels
kan met voordeel onder 'n gunstige somerreenval of desnoods onder
besproeiing gekweek word, maar vir winter wortelgewasse is 'n taamlike
reenval in die herfs en die winter noodsaaklik, anders moet die gewasse
natgelei word.

Taamlike vrugbare grond, van middelmatige fisiese toestand, goed
gedreineer en van voldoende organiese materiaal voorsien, is die beste

Grond en vir wortelgewasse. Dis 'n uitstekende plan om groot hoe-

Kunsmis.	 veelhede kraaimis to te dien voor die wortels geplant word.
Bowendien behoort kunsmis toegedien te word ; in sommige

streke sal die toediening van 'n volledige kunsmismengsel miskien nodig
wees, terwyl in ander streke moontlik net 'n fosfaat toegedien behoef te
word. Dit betaal beslis nie om wortelgewasse op skraal grond te verbou
nie.

Die beste tyd om mangelwortels te plant, is van September tot Novem-
ber, na gelang van die streek ; dan word dit in die herfs of die winter uit-

gehaal.
Plant- en
Oestye. Winterwortelgewasse behoort gesaai te word vanaf Januarie,

in hoogliggende en koue streke, tot Februarie—Maart in die
middellande en laerliggende streke. Soms word opeenvolgende plantings
van weikool en beeskool met tussenpose van veertien dae aanbeveel, maar
op droeland sal so'n stelsel nie altyd beantwoord nie, aangesien dit gehee!-
en-al van weerstoestande afhang.

Van die winterwortelgewasse word weikool gewoonlik die eerste geplanr,
daar dit gouer groei en die vroegste saad skiet. As hierdie gewas in Januarie
gesaai word, kan dit onder gunstige toestande teen April bewei of vir groen-
voer afgesny word. Dan volg rape. Hulle is gouer as koolrape, nie so taai
nie, en ook swakker wat betref goedhouvermoe. Rape wat in Februarie
geplant word, sal op die beste wees in Mei, Junie en deel van Julie. Koolrape
is wel nou verwant aan rape, maar is meer geskik vir gebruik laat in die
winter. Hulle word nie so geredelik deur strawwe ryp beskadig nie, en
bly langer goed omdat hulle vaste vleis het. Koolrape is uitstekende winter-
voer vanaf Julie, en soms selfs tot in September.

Beeskool neem gewoonlik 'n plek in tussen weikool en koolrape, terwyl
chou-moellier, mits ingevoerde saad gebruik word, langer hou as al die ander
lede van die groep, en tot so laat as Oktober gevoer kan word.

Die beste is om alle wortelgewasse, met uitsondering van weikool
wat gesaai kan word, in rye te plant, ten einde bewerking, wat noodsaaklik
is, te vergemaklik. As die gewasse onder bespreking in rye geplant word,
is dit ook makliker om die plante tot die gewenste dikte uit te dun---'n
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uiters belangrike vereiste. Die saadbedding moet op vaste grond en deeglik
voorberei wees ten einde bevredigende ontkieming te verseker, want die
saadjies is klein. As die grond los is, word al die saadjies nie ewe diep geplant
nie, en dit beteken swak ontkieming en 'n swak stand.

Die kruiwaplanter vir tef kan met voordeel gebruik word om weikool
te saai, en die spesiale planter vir wortelgewasse, die boorplanter of die
gewone mielieplanter om ander wortelgewasse te plant. Die planter is
waarskynlik die geskikste implement. Kunsmis en saad word gewoonlik
gemeng en deur die toestel vir kunsmis in rye 2 ft. 6 dm. of 3 vt. apart uit-
gelaat. Sommige boere verkies om eers die kunsmis toe te dien met die
planter, en daarna die saad in die wielspore te plant, daar kunsmis miskien
die saadjies kan verbrand. Vir hierdie doel word gewoonlik 'n blik met 'n
verstelbare opening gebruik. Die saad word met 'n ligte eg of 'n Cambridge..
roller toegedek. 'n Plat roller moet liewers eers na die eg gebruik word.
Dis heeltemal veilig om die saad en die kunsmis te meng, mits die grond
vogtig is en die vermenging nie te lank vooruit geskied nie. Die beste is
om klein hoeveelhede op die plantdag te meng. Weikoolsaad word op
dieselfde manier bedek as wat beskrywe is vir wortelgewasse wat in rye
geplant word. Mangelwortels word teen 16 tot 20 pond per morg geplant,
weikool teen 6 pond en beeskool, chou-moellier, koolrape en rape teen 4
pond per morg.

Sodra die rye plante sigbaar word, behoort bewerking tussen die rye
te begin, en dit behoort voort te duur totdat die grond toegegroei is. Die

doel van bewerking is om onkruid te bestry, die grond te
Bewerking	 belug en vog te bewaar. 'n Bewerking wat 'n direkte invloed
en uit-

s uitoefen, en wat hier te landedunning. op die uiteindelike opbring 
skromelik verwaarloos word, is uitdunning. Alle wortel-

gewasse, met uitsondering van weikool, moet tot op sekere afstande uit-
gedun word om ekonomiese resultate te verkry.

Die saad van wortelgewasse is so klein dat dit onmoontlik is om hulle
met enige plantmasjien hoegenaamd op die vereiste afstande vanmekaar
te plant. Dit word gewoonlik uit die oog verloor dat die stadium waarop
die wortelgewasse uitgedun word, 'n belangrike invloed op die opbrings
uitoefen ; hoe jonger die plante is tydens die uitdunning, hoe beter. Dit
help nie veel om uit te dun as die wortels eers begin ontwikkel het nie.
Die regte stadium vir uitdunning is wanneer die plante drie of vier egte
blare ontwikkel het. As die uitdunning uitgestel word, kry die plante 'n
terugslag waarvan hulle nooit heeltemal herstel nie. Rape en beeskool
behoort onder normale omstandighede omtrent drie weke, en koolrape
en chou-moellier omtrent 'n maand na die planting vir uitdunning gereed
te wees. Die afstand tussen die plante hang in sekere mate of van die soort
en die afstand tussen die rye. Met rye 30 duim uitmekaar word die volgende
plantafstande aanbeveel : koolrape, 10-12 duim ; rape, 10 duim ; chou-
moellier en beeskool omtrent 12 duim. As die rye verder uitmekaar is,
kan die afstand tussen die plante lets minder wees, en as die rye nader as
30 duim aanmekaar is, kan die afstand tussen die plante lets groter wees.

Mangelwortels word gewoonlik in die grond gelaat totdat dit nodig is
vir voer. Die lowwe kan afsonderlik afgesny en gevoer word, maar dit

kan die diere miskien laat lakseer. In sommige lande word
Oes, Nut kuilvoer daarvan gemaak. Dit word soms beweer dat dit
en Op-
bringste. beter is om mangelwortels omtrent vier weke te bare voor

dit gevoer word, ten einde laksering te voorkom, maar in
ons Ian ontstaan daar skynbaar geen moeilikheid as dit regstreeks van die
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land af aan die diere gevoer word nie. Beeste, skape en varke hou almat
van mangelwortels.

Die opbringste wissel af van 30 tot 60 ton per morg.

Weikool kan as groenvoer gebruik, d.w.s. afgesny en van die and af
gevoer, of afgewei word. Beweiding is 'n meer ekonomiese stelsel, want
daardeur word die koste van afsny en vervoer uitgeskakel. Weikool is
geneig om diere te laat opblaas, en hulle moet dus geleidelik daaraan gewoond
raak. Beeste, skape en varke hou almal van weikool. Die opbringste wissel
af van 20 tot 40 ton per morg. Soms word 'n na-oes verkry wat uitstekend
is as welding vir skape.

Rye en Koolrape.—Dis 'n goeie plan om die lowwe van hierdie gewasse
af te sny sodra dit geel word en van die land af te voer, of dit deur skape
te laat afwei. Skape sal dit tot in die knol afvreet, maar as die gewas betreklik
you na die beweiding uitgehaal word, sal dit nie saak maak nie. Daar moet
sorg gedra word om nie te veel lowwe te gee nie, anders kan moeilikhede
in verband met vertering ontstaan. Koolrape en rape is uitstekend vir
melkkoeie en om beeste en skape vet te maak. Varke word ook daarvan
vet. Opbringste van 30 tot 50 ton per morg word verkry.

Beeskool en Chou-moellier.—Die beste manier om hierdie gewasse te oes
is om dit vir groenvoer af te sny. As mens dit laat bewei, word daar te veel
vermors. Dis nie raadsaam om die afgesnyde plante op groot hope te goof
en lank op die land te laat le voordat dit weggery word nie, want daar sal
gisting ontstaan en 'n besliste bysmaak ontwikkel. Beeskool en chou-moellier
is uitstekende voer vir beeste, skape en varke, en besonder geskik vir melk-
produksie.

Soorte.

Weens die hoe voggehalte daarvan word wortelgewasse gewoonlik
as sappige plante beskou, maar daar die droe bestanddele so verteerbaar
is, is hulle van groot belang as veevoer.

Vir melkproduksie- en vetmaakdoeleindes is die wortelgewasse wat hier
bespreek word baie waardevol.

Onder die Mangelwortelsoorte is „ Long Red " die populerste, daar dit
op geskikte gronde die grootste opbringste oplewer. Ander nuttige soorte
is „ Giant Intermediate " en „ Golden Tankard ".

Die standaard-weikoolsoort in ons land is die „ Dwarf Essex ", en onder
die beeskoolsoorte neem die „ Thousand-headed " soort die eerste plek in.

Rape en Koolrape word gewoonlik genoem volgens die top van die knol.
Pers, groen en bronskleurige toppe is mees algemeen bekend. Al hierdie
soorte aard goed onder geskikte toestande. Rape word verder verdeel in
soorte met geel en wit vleis. Die met die geel vleis is gewoonlik vaster van
vleis en bly !anger goed.

Chou-moellier word nie onder 'n besondere naam aangedui nie. Daar
is egter 'n verskil tussen ingevoerde en Suid-Afrikaanse saad. Oeste van
Suid-Afrikaanse saad is vroeg bekwaan, terwyl die van ingevoerde saad
later is en dus laat in die winter en vroeg in die lente bekwaam is. (Sien
ook „ Saaikaart vir die Unie," wat as byvoegsel tot die Hulpboek uitgegee
is.

(W. Schultz, Akkerbou beam pte, Landbouskool, Cedara.)
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Pampoene en Makatane.
Hoewel pampoene vir tafelgebruik orals in die Unie gekweek word,

het pampoene en kafferwaatlemoene as veevoer nog nie populer
geword nie. Die hoofrede hiervoor is dat hulle slegs vir een winter
as 'n voerreserwe beskou kan word, deurdat hulle nie lank goedbly nie.
Waar daar 'n goeie reenval is of taamlike swaar besproeiing moontlik
is, is mieliekuilvoer 'n baie waardevoller voerreserwe, en waar die reenval
gering is, of ligte besproeiings toegedien kan word, lewer doringlose turksvye
en soutbos beter resultate op, omdat hierdie gewasse vir enige jare gehou
kan word en dus as 'n voerreserwe beskikbaar sal wees wanneer dit vereis
word.

Pampoene kan in twee groepe ingedeel word, naamlik : (1) tafelpam-
poene, en (2) beespampoene.

Eersgenoemde soort is van middelmatige grootte, plat, met fyn dik
vleis, terwyl laasgenoemde soort gewoonlik groot, ronder en grof van vleis
is. Die saadholte van tafelpampoene is kleiner in verhouding tot die grootte
van die pampoen as in die geval van beespampoene.

Makatane, vee- of kafferwaatlemoene en tsammas is waatlemoensoorte
wat nie soet is nie en as veevoer gebruik word. Hierdie groep is beter as
pampoene teen droogte bestand en aard beter op arm, sanderige grond.

Plantvereistes

Meeste grondsoorte, behalwe swaar kleigrond, is geskik vir pampoene.
'n Goeie reenval of 'n paar besproeiings is nodig. Bemisting met superfosfaat
sal groei bevorder, en waar stalmis beskikbaar is, behoort dit toegedien
te word. Makatane, ens., aard goed op taamlike arm, sanderige grond.
Groot hoeveelhede kunsmis en mis is nie nodig nie. Hierdie gewasse is
besonder bestand teen droogte en behoort geplant te word spoedig nadat
alle gevaar van ryp verby is. Onder droelandtoestande word hulle in
grondhopies 10 by 10 voet of 8 by 8 voet geplant ; ongeveer 4 tot 6 pond
saad is nodig per morg waar 4 tot 6 pitte per hopie geplant word. Die
plante moet tot twee per hopie uitgedun word.

Onder besproeiing behoort die saad in kuile naas die leivoor geplant te
word. Plant teen die hellings van die kuil. Hierdie metode word verkies
omdat dit anders 'n verspilling van water is om die land onder water te
sit, veral as die plante nog jonk is, want dit dien om die groei van onkruid
te bevorder. As mens die pampoene in kuile naas die leivore plant, kan plaas-
gereekskap vir die skoffel van die yore gebruik, en slegs die kuile met die
hand skoongemaak word. Vore 15 voet uitmekaar met 4 tot 6 voet tussen
die walletjies word aanbeveel.

Dit is moeilik orn pampoene en kafferwaatlemoene te bere, omrede
die ruimte wat daarvoor nodig is. Slegs die wat heeltemal ryp en gesond is,
moet gebere word in enkele lae in die skaduwee van borne en op so'n manier
dat daar klein ruimtes tussenin gelaat word. Soms word dit op 'n huisdak
gebere. As die stingel aan die pampoen bly sit, sal daar ook minder gevaar
wees dat die pampoene vrot word.

Die opbringste verskil na gelang van die toestande, maar gemiddeld
60 tot 100 ton per morg kan verwag word.

(J. G. Marais, Akkerboubeampte, Grootfonteinse Landbouskool, K.P.)
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E—Algemeen.
Wisselbou.

W ISSELBOU, soos die benaming aandui, is 'n akkerboustelsel waarvol-
gens 'n aantal gewasse in bepaalde volgorde op 'n besondere stuk land

verbou word. Hierdie stelsel is deur vooruitstrewende boere ontwikkel,
en word beskou as die een wat die grootste winste oor 'n aansienlike
lang tydperk lewer. Bowendien help so 'n stelsel om die vrugbaarheid
van die grond te behou. Die pionierstelsel van boerdery, wat gewoonlik
beteken het dat een gewas voortdurend verbou is, het die vrugbaarheid
van die grond uitgeput, in sommige gevalle selfs die tekstuur daarvan bena-
deel, en die verspreiding van plae en siektes bevorder. Dit alles het
mettertyd ekonomiese agteruitgang en 'n verlaging van die standaard van
boerdery ten gevolge gehad.

Aangesien boerdery-toestande van plek tot plek varieer, is dit nodig
om die volgorde waarin gewasse geplant word so te reel dat dit aan die
besondere toestande voldoen. Dis dus onmoontlik om 'n vaste reel neer
te le vir die volgorde van gewasse wat onder alle toestande van toepassing
sal wees.

Sekere algemene beginsels is egter reeds neergele, en die boer behoort
hierdie beginsels te bestudeer voordat by besluit om een of ander wisselbou-
stelsel te beoefen. In so 'n stelsel behoort slegs die gewasse ingesluit te
word wat die beste in so 'n streek beantwoord en waarvoor die aanvraag
groot genoeg is. Die volgorde waarin die gewasse geplant moet word,
behoort so gereel te word dat siektes en insekteplae op die mees doel-
treffende manier bestry, en die goeie fisiese toestand van die grond behou
word.

Seleksie van Gewasse.

Wanneer die gewasse, wat in die stelsel ingesluit moet word, uitgekies
word, moet die volgende punte inaggeneem word :-

(1) Gewasse verskil gewoonlik bale in hul gewoontes rowel as in
hul vermoe om voedsel op te neem. Sommige gewasse neem
meer plantvoedsel uit die grond as ander, en sommige het diep
wortelstelsels, terwyl ander weer 'n vlak wortelstelsel het.

(2) Naverwante plante is meer blootgestel aan die aanvalle van
dieselfde plae en siektes as die wat nie verwant is nie. Bowendien
vermenigvuldig bale plae en siektes vinniger in die grond as die
nodige voedsterplante aanwesig is. Byvoorbeeld, pienkvrot en
droevrot van mielies kan slegs deur middel van wisselbou en die
gebruik van gesonde saad bestry word.

(3) Sommige gewasse versmoor onkruid terwyl ander weer die mak-
like uitroeiing van onkruid moontlik maak. Aan die anderkant
egter, is daar ook gewasse wat die voortplanting van onkruid
bevorder. Derhalwe sal dit van die keuse van 'n gewas afhang
of daar baie of niks onkruid aangetref word nie.

(4) In die grond is daar dikwels nie genoeg stikstofhoudende plant-
voedsel nie, derhalwe is die verbouing van 'n peulgewas die
goedkoopste wyse om sodanige tekort aan te vul.

(5) By meeste van ons gronde is daar 'n tekort aan humus, en dit is
dus wenslik om hierdie bestanddele aan te vul deur groenkunsmis
in te ploeg of 'n humusvormende stelsel van wisselbou toe te pas.

* Sien ook artikel op bladsy 628.
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(6) Wisselbou sonder die gebruik van kunsmis is 'n verkeerde
praktyk. Kunsmis moet slegs aan daardie gewasse toegedien
word wat die beste opbringste sal lewer vir die geld wat daarin
bele is. Dit sal nie betaal om aan elke gewas 'n klein hoeveelheid
kunsmis toe te dien nie. Deur 'n deel van die gewasse aan diere
te voer en hul mis weer op die grond terug te bring, sal die
vrugbaarheid van die grond behou en beter opbringste verseker
word.

(7) Voortdurende indiensneming van arbeid dwarsdeur die jaar moet
beoog word by die toepassing van 'n wisselboustelsel.

Stikstof en Groenbemisting.

Aangesien daar in 'n wisselboustelsel gewoonlik 'n gewas moet wees
wat stikstof en humus bevat, sal hierdie aspek van die saak spesiale oor-
weging geniet. 'n Tekort aan hierdie twee bestanddele word gewoonlik
aangevul deur 'n peulgewas sops kafferboontjies of son-hennep te verbou.

Wanneer 'n gewas soon kafferboontjies by die wisselboustelsel ingesluit
word, sal plaaslike toestande bepaal op watter manier die gewas gebruik
moet word. Dit mag

(1) Ingeploeg word.

(2) Afgewei en die stoppels saam met die mis van die diere ingeploeg
word.

(3) Vir hooi geoes word en daarna word slegs die stoppels ingeploeg.

Oor die algemeen is die eerste metode, nl. die inploeg van die hele
oes nie aan te beveel nie, aangesien die voedingswaarde van die peulgewas
in die meeste gevalle groter sal wees as sy bemistingswaarde. Daar mag
egter gevalle voorkom waar die inploee van die gewas geregverdig word,
veral in die geval waar besproeiing beoefen word. Oor die algemeen is
dit 'n gesonder praktyk om die oes of te wei en die deel wat oorbly dan in
te ploeg. Op hierdie wyse sal daar meer humus in die grond kom as wanneer
die gewas vir hooi geoes word, en tensy die residu behoorlik gevrot het,
is dit moontlik dat die gevolge van droogte meer gevoel word.

Die resultate van proewe varieer ooreenkomstig die plek en die grond-
tipe, en voordat die beste praktyk vir 'n besondere streek definitief vasgestel
kan word, sal daar nog baie meer werk gedoen moet word. Byvoorbeeld,
aan die Universiteit van Pretoria het wisselbou nie besonder goeie resultate
gelewer nie, terwyl die insluiting van kafferboontjies in die wisselbouprogram
aan die Potchefstroomse Landbouskool en die Kroonstadse Somergraan-
proefstasie, 'n definitiewe verbetering in die mielie-opbringste vir die meeste
seisoene teweeggebring het.

Nie een van hierdie stasies beveel egter aan dat die hele oes ingeploeg
moet word nie.

Aan die anderkant, veral waar besproeiing in die warmer dele beoefen
word, word dit raadsaam geag om 'n gewas net vir groenbemisting te verbou,
aangesien die oes-opbringste in hierdie streke 'n definitiewe en ekonomiese
vermeerdering toon as gevolg van groenbemisting. In hierdie streke het
son-hennep, 'n gewas wat nie vir hooi gebruik kan word nie, 'n definitiewe
plek as 'n groenbemisting ingeneem. Sy weerstandsvermoe teen nematodes
en sy hoe opbrings van groen materiaal maak dit 'n baie geskikte gewas
vir groenbemisting.
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Wisselbouproewe wat op die Hartebeespoort-proefstasie uitgevoer is,
toon 'n baie aanmerklike vermeerdering aan in die opbringste van hawer
en koring, nadat son-hennep as groenbemisting gebruik was, en dit was
ook die geval met tabak nadat die ertjies as groenbemisting gebruik was.

In die grootste gedeelte van die hoeveld is vasgestel dat kafferboontjies
die geskikste peulgewas is in 'n wisselboustelsel.

In streke met 'n hoe reenval sou sojaboontjies voordelig in plaas van
kafferboontjies gebruik kon word.

Waar besproeiing onder ons hoeveldse toestande beoefen word, sou
lusern voordelig in enige wisselbouprogram ingesluit kon word, mits die
grondtoestande dit toelaat, aangesien dit 'n waardevolle veevoer is en ter-
selfdertyd die grond verryk.

In die laeveldse streke, en op droeland, behoort ferweelboontjies gebruik
te wr1rd, aangesien dit 'n hoe opbrings lewer en bestand is teen nematodes
en roes.

Wisselboustelsels.

Hierdie resultate weerspieel dus die posisie in cover dit die gebruik
van gewasse vir groenbemisting betref. Sekere algemene aanbevelings kan
vir die verskillende streke gemaak word.

In die grootste gedeelte van hierdie streek vind ons dat daar veral 'n
tekort aan fosfate en humus in die grond is. Derhalwe behoort 'n peul-

gewas in die wisselbouprogram ingesluit te word. Of dit
(i) Die	 ingeploeg moet word as groenbemisting, vir hoof geoes, of
Mieliestreek.

afgewei moet word, sal grootliks van plaaslike toestande
afhang.

Kafferboontjies is by uitstek geskik as 'n gewas in 'n wisselboustelsel.
Nuwe, regop, roesbestande tipes word tans op Potchefstroom geteel, en
so you as die saad daarvan beskikbaar is behoort dit gebruik te word. In
die vogtige dele van Natal en in ander streke met 'n hoe reenval, behoort
hul plek deur sojaboontjies geneem te word.

Behalwe 'n peulgewas behoort in die wisselbouprogram 'n hooigewas
soos tef, manna of Soedangras ingesluit te word.

Die volgende is 'n paar wisselboustelsels wat gebruik kan word :-

(a) 'n Vierjaar-wisselboustelsel.—Mielies, mielies, tef, kafferboontjies
of mielies, tef, mielies, kafferboontjies. Die mielies moet, ge-
durende albei jare, 400 lb. superfosfaat per morg kry, terwyl
geen kunsmis aan die tef en kafferboontjies toegedien word nie.

(b) 'n Vyfjaar-wisselboustelsel.—Mielies, mielies, tef, kafferboontjies,
mielies (vir inkuiling) of 'n wortelgewas, of mielies, tef, mielies,
kafferboontjies, mielies vir inkuiling of 'n wortelgewas. Die wor-
telgewas, of die mielies vir inkuiling, moet 6-8 ton kraalmis per
morg plus 400 lb. superfosfaat jaarliks ontvang, en die mielies vir
graan 400 lb. superfosfaat gedurende beide jare.

(c) 'n Sesjaar-wisselboustelsel.—Mielies, mielies, kafferboontjies, mie-
lies vir inkuiling, tef, aartappels. Al die mielies moet 400 lb.
superfosfaat per morg kry, en die aartappels 600-800 lb. super-
fosfaat plus kraalmis.

Hierdie voorgestelde wisselboustelsel moet slegs as 'n algemene lei-
draad beskou word en die boer moet self die besonderhede uitwerk, sodat
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dit aan spesiale vereistes en plaaslike toestande beantwoord. Vir nadere
besonderhede hieromtrent behoort die boer by die Landbouskool wat sy
streek bedien, of by sy uitbreidingsbeampte aan te klop.

Waar dit die bedoeling is om gewasse soos kafferkoring, besemkoring,
of saggarien-Sorghums te verbou, kan dit die plek van mielies in sommige
van die bogenoemde wisselboustelsels neem, of ten minste 'n deel van die
mielies.

Aartappels kom in die derde voorgestelde wisselboustelsel voor. Waar
hulle die vernaamste gewas is, moet gesorg word dat alleen gesonde moere
gebruik word, en waar aalwurm bale voorkom, moet plante wat bale na
aanmekaar verwant is, nie in die wisselboustelsel ingesluit word nie. Alleen
vrotpootjie- of nematode-bestande gewasse behoort verbou te word.

Besproeiingstreke.—In hierdie streke bepaal die boere hulle gewoonlik
by besproeiing, en die vernaamste gewasse wat gewoonlik

(2) Winter-	 in die meeste van hulle verbou word is koring in die winter
graanstreke	 en tabak in die comer. Meer gebruik behoort gemaak te
(uitgesonderd word van ander wintergewasse en 'n groter verskeidenheid
winterreen-	 van somergewasse behoort ingesluit te word. Waar be-
valstreek.)

sproeiing beoefen word, word goeie resultate verkry deur
kraal- of stalmis saam met superfosfaat toe te dien. Die

produksie van voer vir plaasdiere behoort 'n belangrike deel van boerde-
ry onder besproeiing uit te maak.

'n Wisselboustelsel soos die volgende sou voordelig toegepas kan
word :-

(1) (Twee oeste per jaar.) Koring, son-hennep (ingeploeg), hawer,
tabak, koring, mielies (vir inkuiling), hawer, 'n wortelgewas.

(2) Lusern, lusern, lusern, aartappels, koring, mielies (vir inkuiling),
hawer.

Dit mag ook voordelig gevind word om 'n grassoort vir welding by
die wisselboustelsels onder besproeiing in te sluit. Die insluiting van 'n
half-permanente grasweiding in die wisselboustelsel vir vier of vyf jaar is
inderdaad die beste manier om die humusgehalte van die grond te behou
of selfs te verbeter.

Vir streke wat nie besproei word nie

(1) Tef, koring, kafferboontjies (vir hooi), koring, of
(2) Koring, koring, kafferboontjies (vir hooi), aartappels, of

(3) Koring, tef, kafferboontjies (vir hooi), mielies.

Die volgende wisselboustelsels mag as leidraad dien vir hierdie streek :

(1) Koring, stoppels ingeploeg in April en hawer op die land gesaai
vir weiding. Ploeg in September, braak tot Mei, saai hawer

(3) Winter-	 vir graan of hooi.
reenval-	 (2) Koring, hawer, braakland, lusern.
streek.

Waar moontlik moet kraalmis ingeploeg word, en onder
geen omstandighede behoort strooi verbrand te word nie. Van hierdie
materiaal kan tot 2 ton met veiligheid ingeploeg word, dog sorg moet gedra
word dat dit vroegtydig ingeploeg word sodat dit tyd het om behoorlik
te vrot voordat die volgende gewas gesaai word.

Fosfate behoort altyd aan die vernaamste gewasse toegedien te word.
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Hoewel die katoennywerheid, uit die standpunt van die boer beskou,
'n ernstige terugslag weens die instorting van pryse ondervind het, is 'n

herlewing van die nywerheid in Suid-Afrika tog waarskynlik
(4) Die as die pryse winsgewend word. Die grootste deel van die
Katoen-
streek.	 katoenstreek	 ongetwyfeld in die droer streke, sodat alleen

droogte-bestande katoensoorte vir insluiting by enige wissel-
boustelsel vir sulke streke aanbeveel kan word. Aangesien katoensaad en
katoenplante, nadat die katoen afgeoes is, baie voordelig gebruik kan word
as voer vir plaasdiere, behoort dit 'n belangrike rol in die boerdery oor die
algemeen te speel.

Die volgende wisselboustelsels word aan die hand gegee :-

(1) Katoen, katoen, blinkpitmielies (vir inkuiling en vir graan), kaffer-
koring, ferweel-boontjies vir hooi.

(2) Katoen, mapira (vir inkuiling), katoen, blinkpitmielies, ferweel-
boontjies vir hooi.
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Snymasjiene.
Die snymasjien is ongetwyfeld een van die moeilikste werktuie waarmee

die boer te doen het. Dit moet noodwendig lig in gewig gemaak word en
teen 'n redelike prys, en met daardie doel voor od word sterkte en mega-
niese volmaaktheid prysgegee. Daarom eis sulke masjiene beter versorging
en meer aandag as swaarder en beter beskermde masjiene, en dis omdat
hulle hierdie ekstra sorg mis dat soveel moeilikheid ondervind word.

'n Masjien wat goed werk en selfs sulke swaar werk doen as om baie
tonne taai lusernstingels deur te sny, word nie ooreis nie en behoort jare
lank te hou ; maar 'n masjien wat verplig word om werk te doen wanneer
dit nie in goeie orde is nie, dra 'n baie swaar las, nie alleen op die gedeelte
wat uit orde is nie, maar op die hele masjien, en sal gou uitslyt of breek.

Die messe van 'n snymasjien kan met die lemme van 'n skér vergelyk
word. Om 'n doek of selfs blomstingels te sny met 'n sker met stomp
lemme en 'n los spil, vra baie meer krag as wanneer alles in orde is. Mens
sou natuurlik so 'n slat- gou laat regmaak, maar omdat die drywer van 'n
snymasjien, wat uit orde is, geen ekstra las voel nie, hou by maar aan om
die masjien te gebruik totdat dit eindelik op die enigste moontlike manier
protesteer, naamlik, deur 'n belangrike onderdeel te breek.
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Dikwels vind mens 'n snymasjien aan die werk met stomp los messe,
met bewegende dele wat hard skreeu om olie, en met hul lopers wat so
los is dat die hele masjien uitmekaar geskud word. 'n Snymasjien het behoor-
like sorg nodig.

Dit moet elke dag deeglik ondersoek word voor dit begin werk. Die
paar minute wat dit neem, sal heel waarskynlik baie ure bespaar wat sou
gemors word as daar iets breek. Hier is party van die dinge waarop gelet
moet word :-

Sit 'n nuwe mes in ; die oue kan dan na die werkswinkel gaan om later
ondersoek, om reguit en skerp gemaak te word. Moenie die mes te stomp
laat word voor dit skerp gemaak word nie ; 'n stomp mes verloor you
sy juiste hoek en word rond van voor.

Beskadigde seksies of lemme moet dadelik vernuwe word om verdere
skade te vermy. Moenie die klinknaels uitslaan as 'n nuwe seksie ingesit
moet word nie. Sit die mes in 'n skroef sodat die mesbalk daarop rus, gee
dan agterop die seksie 'n goeie hou met 'n taamlike swaar hamer, dit sal
die klinknaels afsny. Gebruik alleen sagte yster-klinknaels om die nuwe
seksie vas te sit ; harde draad of spykers is maar swak plaasvervangers.
Na die klinknaels ingesit is, moet hulle eers met die platkant van die hamer
dikgeslaan word tot hulle die gate in die seksie vul ; die ronde bol van die
hamer word daarna gebruik om hulle mee af te rond.

Wanneer 'n nuwe mes ingesit word, moet gesorg word dat dit maklik
beweeg, en plat le, in aanraking met die onderlemme. As daar tussen die
twee stelle messe te veel speling is, moet die knypers wat die mes afhou,
en wat van smeedyster gemaak is, afgehamer word totdat daar net plek
genoeg is vir die mes om vry te beweeg.

Ondersoek at die tande om te sien of van hulle gebuig is ; as een of meer
daarvan gebuig is, kan die mes maklik breek. Waar moeite ondervind
word deurdat 'n mes gebreek het, word dit byna altyd veroorsaak deur
een of ander ongelykheid van die snybalk. Sorg dat die mes in 'n reguit
lyn is met die sitbak. Die buitenste punt van die mes moet omtrent 1+ duim
voor hierdie lyn uitsteek, want die drukking op die mes as by in gebruik
is, sal dit in die regte posisie laat terugval, d.w.s. in 'n lyn met die sitbak.
'n Mes wat nie in lyn is met die sitbak nie sal 'n ekstra las op laasgenoemde
veroorsaak. Kyk of daar by die sitbak los klinknaels of boute is ; as die
sitbak eenmaal los gebreek het, sal dit te laat wees om hulle vas te maak.

Sorg dat die snybalk behoorlik gesteun is en dat dit glad op sy wiel of
sleepplaat, en redelik hoog bokant die grond beweeg ; as dit teen 'n klip
stamp, of grondbultjies moet afkerwe, sal dit sekerlik beskadig word.

Sorg dat die mes so beweeg dat enige seksie daarvan van die middel
van die een tand na die middel van die naasaanliggende tand beweeg.

Sorg dat die drywer 'n goeie voorraad dun olie in 'n behoorlike oliekan
het, en 'n skroefhamer om boute, wat los raak, mee vas te draai.

Sorg dat alle oliegaatjies oop is en dat die olie op die plek kom waar
dit nodig is. Die beste manier om die snymasjien te smeer, is om dikwels,
se eenmaal per uur, dun olie te gee. Dik olie moenie gebruik word nie,
dit bly in die kussingblokke (buslopers), word vol sand en skuur die dra-
vlakke af.

In al die oliepotjies moet 'n pluisie watte of, nog beter, wol gesteek
word, hierdie pluisie sal sand uithou en die olie hou, sodat dit langsaam
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afloop na die buste. Die drywer moet sorg dat alle onderdele behoorlik
olie kry, en by moet aangemoedig word om die masjien dikwels te inspekteer
om los stukke, of boutjies wat weg is, raak te sien.

Moenie die grasplank en die grasstok afhaal nie, hulle doen 'n nuttige
werk en moet in die regte posisie en in goeie kondisie gehou word. Sny-
masjiene moet nooit buite staan nie ; die hout-dele sal wegvrot en die metaal-
dele roes. Dit kan selfs in 'n korte tyd die masjien meer laat versleg as 'n
jaar se gebruik.

Hou die lys van onderdele wat by die masjien kom, by die hand ; by
die bestelling van nuwe onderdele moet die volgende besonderhede aan die
agent opgegee word : (1) Naam van die maker, (2) tipe en grootte van die
masjien, (3) nommer van onderdeel, (4) beskrywing of naam van onderdeel.

(E. Silcock, Werktuigkundige, Landbouskool, Potchefstroom.)

Nuttige I nf ormasie.

Gewig Hooi in 'n Mied.

Vermenigvuldig die wydte van die mied in voet met die afstand bo-oor
die top van die mied ; d.w.s. vanaf die voet aan die een kant tot die voet
aan die anderkant ; deel die uitslag daarvan met 4, en vermenigvuldig die
kwosient met die lengte. Dit gee die inhoud van die mied in kubieke
voet. In die geval van hooi wat vir 'n korter tyd as 30 dae in mied is, deel
dit met 512 ; vir 30 tot 60 dae met 422 ; en vir hooi wat langer as 60 dae in
mied is met 380. Die kwosient gee die gewig van die hoop in ton.

Grondsoorte en Kunsmisstowwe.

1 ons kunsmisstof per yk. jaart = 300 lb. per halfmorg (naasteby).
= 640 lb. per morg (naasteby).
= 21 lb. per boom, wanneer die borne op die

vierkant "-stelsel (20 voet x 20 voet)
geplant is.

'n Morg-voet droe grond (gemiddelde bewerkte grond) weeg omtrent
8,000,000 lb., of 4,000 ton.

Dus weeg 1 persent van die droe grond dan 40 ton per morg-voet.

Dus weeg 0-1 persent van die droe grond dan 4 ton per morg-voet•

Dus weeg 0-01 persent van die droe grond dan 800 lb. per morg-voet.

Met ander woorde : As 800 lb. van 'n sekere kunsmisstof, wat 100
persent suiwer plantvoedsel bevat in die eerste voet van een morg grond
toegedien is, sal die plantvoedselsinhoud van hierdie laag grond vermeerder
word met 0-01 persent (van die gewig van droe grond).

Of : Veronderstel dat 'n een-voet grond-monster ontleed word en
gevind word om 0.1 persent kalk te bevat, dan meen dit dat die eerste
voet van 'n morg van daardie grond 4 ton kalk bevat. (Die gronde van die
Karo en van die droe dele in die algemeen bevat gewoonlik aansienlik meer
as 0.1 persent kalk.)
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Onkruid.
Die uitroeiing van onkruid en die voorkoming van hervervuiling nadat

die land eenmaal skoongemaak is, behoort deel uit te maak van die
roetienewerk op elke goedbestuurde plaas.

„ Onkruid " kan in twee groepe verdeel word :-

(1) Inheemse Suid-Afrikaanse plante wat die weiveld ingeneem het as
gevolg van slegte veldbeheer, gewoonlik deurdat te veel vee
aangehou word. Hulle het weinig of geen voedingswaarde nie,
en het eenvoudig toegeneem omdat hulle natuurlike mededingers
deur die vee doodgevreet is. Renosterbos (Elytropappus rhino-
cerotis), bitter-karo (Chrysocoma tenuifolia) en steekgras (Hetero-
pogon contortus) is drie voorbeelde van sulke onkruid.

(2) Plante wat uit ander lande in Suid-Afrika ingebring en hier gevestig
is ; die meerderheid word in die meeste lande met 'n warm of
matige klimaat as onkruid beskou. Hierdie groep kan weer
onderverdeel word in (a) die wat in verboude gesaaides voorkom,
en (b) die wat skadelik is vir vee.

Die voorkoming van die abnormale toename van inheemse onkruid
(Groep 1) in die veld, vereis in die eerste plek behoorlike veldbestuur.
Vir cover dit uitheemse onkruid (Groep 2) betref, is geen boer teen die gevaar
van inname van sy plaas beskerm nie. Ons vinnige vervoermiddels, die
maak van nuwe paaie, die toenemende beweging van landbouprodukte van
een sentrum na 'n ander, en die trek van vee het alma! daartoe bygedra
om die sade van uitheemse onkruid oor Suid-Afrika te versprei. Landbou-
grond raak meestal vervuil deur die saai van onsuiwer saad ; die be:te
voorsorgmaatreel is om suiwer gewaarborgde saad te koop of om die saad
deeglik te ondersoek voordat dit gesaai word, en as vreemde sade bespeur
word, 'n monster te laat ondersoek, want dis dikwels moontlik om on-
suiwerhede te verwyder deur die saad op 'n geskikte manier te sif. Voor-
koming is beter as genesing. As daar in 'n sak koring van 200 pond een
ons wilde-mosterdsaad is, 'n onsuiwerheid van slegs omtrent 0.03 percent,
sal elke wilde-mosterdplant wat uitgroei in staat wees om baie duisende
sade te produseer, en die volgende jaar is die land vervuil van hierdie onkruid,
die uitroeiing waarvan onkoste meebring. Tog kon 'n mens vir 'n paar
sjielings 'n sif gekoop en die onsuiwerheid verwyder het.

Saai saad wat vry is van onkruid ; as onkruid op 'n ander manier ingevoer
word, moet die grond dikwels en deeglik bewerk word ; sny die onkruid
of voor dit saadskiet ; laat die veld deur skape bewei ; let gedurig op na
onkruid en vernietig die enkele individuele plante, en moenie wag tot die
plaas vervuil is nie.

Die lastigste onkruid vir die veeboer is die waarvan die sade van stekels,
hakies of dorings voorsien is, en dis veral wol wat daardeur beskadig word.
Plante van hierdie aard word onder die algemene naam van klitsgras ingedeel.
Hierdie plante het maar eers in die laaste paar jaar in Suid-Afrika verskyn,
maar sedertdien het hulle vinnig versprei. Hulle neem dikwels ou lande en
die walle van slote in, en word toegelaat om ongehinderd te groei. Baie
daarvan groei twee jaar agtereen, of is oorjarige plante, en die uitroeiing
daarvan is nie maklik nie. Baie van hierdie plante, byvoorbeeld die kanker-
roos, het 'n vrug met twee sade, waarvan een ontkiem gedurende die seisoen
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nadat die vrug rypgeword het en die tweede gedurende die volgende seisoen,
sodat daar, ondanks die vernietiging van een seisoen se opslag, die volgende
jaar weer `n opslag voorkom weens ontkieming van saad wat die vorige seisoen
in rustende toestand verkeer het.

Die bestryding van skadelike onkruid berus by die Unie-departement
van Landbou en Bosbou. 'n Lys van geproklameerde skadelike onkruid
word gepubliseer en boere is volgens wet verplig om sulke onkruid op hul
plase uit te roei. Die Afdeling Plantenywerheid tree in adviserende hoe-
danigheid op en beveel by die Departement aan of enige besondere plant
aan die lys van geproklameerde onkruid toegevoeg moet word of nie.

Die Departement het gekleurde illustrasies van meeste van die meer
bekende en algemeen verspreide onkruidsoorte gepubliseer. Pasop vir
die vreemde plant wat in jou veld of op jou lande groei : stuur dade-
lik 'n monster na die Hoof, Afdeling Plantenywerheid, vir inligting
omtrent sy moontlike gevaar. Moenie die plant kans gee om saad
voort te bring en jou plaas te besmet nie. Die boer moet hard werk
en aityd waaksaam wees om sy plaas vry van onkruid te hou.

Daar is nie 'n maklike of algemene metode vir die uitroei van onkruid
nie.

(Dr. E. P. Phillips, Hoofplantkundige, Afdeling Plantenywerheid.)

Die Ploeg.
Ofskoon 'n ploeg 'n alledaagse landbou-implement is, moet dit verstaan

en behoorlik gehanteer word om doeltreffend te werk. Daar is 'n paar
beginsels waarvolgens dit gestel moet word, wat selde deeglik deur die
persoon verstaan word wat met die ploeg werk. Hierdie beginsels word
kortliks hieronder uiteengesit.

Elke skaar is deur die fabrikant ontwerp na jare van ondersoek, sodat
dit nie alleen tot die nodige diepte in die grond sal ingaan nie, maar ook
vanself op daardie diepte sal bly sonder behuip van die ploeer, totdat dit
opsetlik uitgelig word. Om dit te verkry is die skaar so gemaak dat dit
'n sekere mate van sogenaamde „ suiging " het. Fig. 1, wat 'n skaar
aantoon, sonder die rysterplaat, verduidelik hierdie suiging, enigsins oordryf.
Indien 'n skaar op 'n gelyke oppervlakte gesit word, sal dit gesien word
dat daar 'n sekere ruimte tussen die oppervlakte en die onderkant van die
skaar is. In werklikheid raak alleen die punt van die skaar en die agterkant
van die hoef die oppervlakte.

Die ruimte gemerk S in die skets dui die suiging aan. Die hoef is effens
hol en die punt van die skaar is effens afgebuig om hierdie suiging te verkry.
Dit beteken dat wanneer 'n skaar op die blad van 'n voor loop, wys sy
punt ondertoe net asof dit dieper in die grond wil indring.

Die natuurlike neiging van 'n skaar, wat geen suiging het nie, is om na
die oppervlakte op te kom, maar die suiging verhoed dit en hou die skaar
op die nodige diepte. Indien die punt nou bale afgeslyt is, of opgebuig word
as dit teen 'n klip stamp, sal dit bale moeilik vir die ploeer wees om die skaar
in die grond te hou en dit sal nodig wees om 'n nuwe punt aan te sit, of
om die oue indien moontlik, weer die regte buiging te gee.

Wanneer 'n ploeg van bo bekyk word, sal dit opgemerk word dat die
punt van die skaar nie in 'n lyn met die kant van die ploegbalk is nie soos
gellustreer in Fig. 3. Die punt van die skaar is effens gebuig na die kant
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van die hoef, of van die ongeploegde grond. Die doel hiervan is om te verhoed
dat '11 skaar oorgaan van die harde, ongeploegde grond na die geploegde
grond (wat minder weerstand bled).

In Fig. 3 word hierdie ombuiging aangetoon deur die afstand G wat
gewoonlik omtrent 3,-. -duim is. In die skets is dit duidelikheidshalwe oordryf.

Die sterte van 'n ploeg word so aangesit dat een stert min of meer
in lyn sal wees met die ploegbalk, terwyl die ander 'n hoek vorm. Dit word
gedoen merendeels vir die gerief van die ploeer, wat liewers in die voor
van die ploeg loop as op die ongeploegde grond. In hierdie posisie het by
beter beheer oor die ploeg en dit stet horn instaat om die ploeg beter te
stuur.

Ploee wat behoorlik gestel is, wat betref suiging en die horisontale
ombuiging van die punt van die skaar, en waarvan die ploegbalk nie gebuig
is nie, sal self reguit loop sonder veel hulp, en gevolglik loop ploeers dikwels
aan die kant van die ploeg met een hand op die handvatsel.

Dit behoort nie vir die ploeer nodig te wees om baie hard op die hand-
vatsels te druk nie, of om die op te lig of om veel krag te gebruik om die
ploeg in 'n reguit rigting te laat loop nie.

Indien dit baie inspanning vereis om die ploeg te stuur en om dit in die
grond te hou, moet daar lets verkeerd wees met die stelling van die ploeg,
of so nie is die trekketting nie op die regte plek vasgemaak nie. Met ander
woorde, die trekketting is nie in die regte posisie nie.

Die skaar van 'n ploeg is deur die fabrikant na langdurige ondersoek
so ontwerp sodat wat genoem kan word die middelpunt van die trekkrag,
ooreen sal slaan met die middelpunt van die weerstand wat die grond op
die ploegskaar en rysterplaat uitoefen.

In Fig. 2 word die trekkraglyn aangetoon. Die aanhaakpunt of, met
ander woorde, die plek waar die trekketting aan die ploegbalk vasgemaak
word, is natuurlik regvoor by die punt van die balk. Wanneer die trek-
ketting die posisie A-H inneem, wat vir die doeleindes van hierdie bespreking
as die regte posisie beskou word, moet die lyn A-H by die punt 0 op die
rysterplaat waar die middelpunt van weerstand gelee is, deurloop. Die
posisie van hierdie punt wissel tot 'n sekere mate of by verskillende ploee,
en fabrikante dui in die reel nie presies aan waar hierdie punt gelee is nie.
Gewoonlik sal dit omtrent 5 duim bo die onderkant van die skaar wees en
omtrent 1 duim agter die skeen. In die praktyk word die punt gevind
deur ondervinding, omdat dit saamval met die veronderstelde verlenging
van die trekketting wanneer die ploeg op sy beste werk.

In Fig. 2, indien die trekketting 'n lyn B-H maak, dan ontmoet hierdie
treklyn die rysterplaat by C, wat te laag is. In hierdie geval sal die punt
van die balk en ook die punt van die skaar geneig wees om op te lig en die
skaar sal uit die grond gelig word. Die ploeer sal dan die ploegsterte moet
oplig om die skaar in te hou. Indien die trekketting egter die posisie D-H
inneem, watter lyn, indien dit verleng word, die rysterplaat by E sal ontmoet,
wat te hoog is, dan sal die punt van die ploeg geneig wees om dieper in te
gaan, en deurdat baie weerstand hieraan gebied word, sal die sterte van die
ploeg opgelig en die hele ploeg vorentoe oorgetrek word. Die ploeer moet
dan die sterte goed afdruk sodat die ploeg nie saam met horn omgegooi word
nie. Nie alleen dit nie, maar ook die weerstand van die ploeg sal oormatig
wees.

Teenswoordig word ploee voorsien van 'n voorstel wat twee wiele
het ; een wiel is groter as die ander, aangesien een wiel op die ongeploegde
grond loop en die ander in die voor. Op daardie voorstel is daar 'n staal-
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dwarsbalk waarop die punt van die balk rus, en hierdie dwarsbalk kan gesak
of gelig word sodat dieselfde uitwerking verkry kan word as wanneer die
aanhaakpunt laer of hoer gestel word. Daar is ook 'n trekbeuel, waardeur
gate geboor is, en dus kan die aanhaakpunt regs of links geskuif word, soos
nodig.

Onder gewone omstandighede, moet die trekketting van bo-af gesien
in 'n reguit lyn wees met die ploegbalk. Die hoeveelheid wat die punt
van die skaar na links gebuig is, sal maak dat die skaar reguit loop.

Indien die balk gebuig is sodat die punt van die skaar, wanneer dit van
bo-af gesien word, verder van die kant van die balk of staan as behoort te
wees, sal die punt geneig wees om dieper in die ongeploegde grond in te
gaan, en bowendien sal die skaar meer deur die grond sleep as wat dit werklik
sal sny. Die gevolg sal wees slegte ploeery. Indien die balk na die anderkant
toe gebuig word, sodat die punt van die skaar aan die rysterplaat se kant
van die balk val, sal die skaar geneig wees om na die geploegde kant te gaan
en die ploeer sal dit moeilik vind om die ploeg reguit te stuur.

Die Ploegse geheim.

As 'n balk gebuig is, moet dit weer reguit gemaak word deur 'n persoon
wat die werk verstaan. 'n Boer, wat 'n groot genoeg vuurherd het om die
ploegbalk warm te maak, behoort dit te kan doen. Ploegbalke moenie
gebuig word wanneer hulle koud is nie. Dis nie alleen moeilik om 'n staalbalk
te buig wanneer dit koud is nie, dis ook nie goed vir die staal nie. Indien
die boer nie die werk self kan doen nie, moet by die hele ploeg na 'n smid
neem wat die ploeg weer reg sal buig soos dit oorspronklik was.

Die voorstel is aangesit om die ploeg te help stuur en om die punt van
die balk nie te veel te laat rondskuif nie. Dit is nie daar om die afwaartse
drukking te neem wat deur die punt van die balk uitgeoefen word wanneer
die trekketting te laag is nie, soos by D-H-E.

Indien die trekketting nie sy behoorlike lyn A-H-O inneem nie en 'n
drukking op die voorstel uitgeoefen word, is dit moontlik dat die ploeer
nie daarvan bewus sal wees dat die trekketting te laag is nie, want dit blyk
dat die ploeg heeltemal goed werk ; maar desnieteenstaande is dit nodig
vir die diere wat die ploeg trek om meer krag uit te oefen as wat nodig
behoort te wees.

Die wiele van die voorstel moet gesmeer word ; dit word nie altoos
bud" hoeveel ekstra krag droe asse vereis nie.
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Deur die term ploegbodem word verstaan die samestelling van skaar,
rysterplaat en hoef. Gewoonlik is daar drie soorte bodems, wat bepaal

word deur die fatsoen van die bodem. In die een geval is
Tipes van	 daar 'n lang, skuins skaar en rysterplaat om nuwe grond
Ploegbodems.

op te breek en dit berus op die beginsel dat 'n lang nou wig
makliker by iets kan ingaan as 'n kort stomp een. Dit is een uiterste.

Die ander samestelling bestaan uit 'n kort, stomp skaar en rysterplaat
wat vir ou grond gebruik word. Dit is die ander uiterste.

Die middelmatige bodem is nie lank en skuins en ook nie kort en stomp
nie, en hierdie bodem word vir algemene doeleindes gebruik. Dit is die
soort bodem wat meer gebruik word, want dit sal uitstekende werk in ou
grond verrig, en ook bale soorte nuwe grond opbreek.

Die funksie van die rysterplaat is om die sooi van die skaar op te yang
en dit heeltemal om te keer. Die skaar sal gewoonlik die sooi fynmaak sodat

die rysterplaat dit nie hoef te doen nie. Die rysterplaat kan
Die	 help om die sooi fyn te maak, maar dit is nie sy vernaamste
Rysterplaat.

funksie nie. Die sooi moet eenvoudig by die rysterplaat
opgestoot en omgekeer word en dit behoort so glad te geskied dat die
grond gedurig die skaar blink maak. 'n Ploeg wat in hierdie opsig behoorlik
werk behoort altyd 'n skoon en blink skaar te maak, selfs wanneer betreklik
nat grond omgeploeg word. Indien klonte grond aan 'n skaar vassit nadat
dit uitgehaal is, is dit 'n teken dat die ploeg nie behoorlik skuur of blink
word nie, en heel waarskynlik is die skaar nie geskik vir die besondere
grond waarin dit moet werk nie. Onder hierdie omstandighede word
die weerstand van die ploeg te groot of is groter as dit behoort te wees,
en om meer bevredigende resultate te gee, sal dit waarskynlik nodig wees
om 'n ander ysterplaat aan te sit.

Nadat 'n ploeg 'n seisoen gewerk het, moet dit weer dadelik nagesien
word instede van te wag tot die begin van die volgende seisoen. Alle boute

moet styf vasgedraai word sodat daar geen speling tussen
Versorging	 die dele, wat aanmekaar vas gesit is, plaasvind nie. 'n Klein
van die
Ploeg.	 bietjie speling sal baie ou 'n nadelige uitwerking he en dit

uiters moeilik maak om die ploeg te stel. Dit word dikwels
moeilik gevind om die boute en moere los te draai deurdat hulle geroes is.
Om hierdie rede moet die drade van die boute deeglik met 'n staalborsel
skoongemaak word om vuiligheid, roes en ou olie te verwyder wanneer
die ploeg weer aanmekaar gesit word. Die draadend moet dan in 'n mengsel
van olie en grafiet gesteek of daarmee gesmeer word. Dit sal verhoed
dat die draad weer roes en sal dit makliker maak om die moer, wanneer
nodig, los te draai. Die hele ploeg, met uitsondering van die skaar, en die
kouter, indien daar een is, moet gedurig geverf word om die yster teen die
weer te beskerm en dit nie te Int roes nie. Nadat die skaar nagesien is
en moontlik 'n nuwe punt aangesit en dit skerp gemaak is, moet dit skoon-
gemaak word en met ghries of talk gesmeer word voordat die ploeg weggesit
word, om dit nie te laat roes nie. Dit geld ook vir die kouter. Die aste
van die voorstel moet goed skoongemaak en geghries word. Die ploeg
moet ander dak kom en nie op die veld of onder 'n bos laat le word nie.

Hou 'n verskeidenheid van ploegboute aan, 'n paar spaarskare, 'n paar
soorte rysterplate vir verskillende soorte grond, en 'n voorraad boute en
moere, ook ysterbande en ronde ysterstafies wat benodig kan word by die
maak van koppels, ens., vir die ploeg wanneer onderdele daarvan breek.

(E. J. van Meerten, Ingenieur, Landbouskool, Potchefstroom.)
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Gemengde Boerdery in die Somerreenstreek.
I.—Waar Veeboerdery die Hoofrol behoort te Speel.

Saaiery het nog tot dusver in meeste dele van die somerreenvalstreke
die hoofrol in die boerdery gespeel. Dikwels is die hele plaas en boer-
deryuitrusting ingerig vir graanproduksie, en min aandag word dan gegee
aan die verbetering en behoorlike versorging van die vee. Groot stukke
land word elke jaar onder bewerking gebring. Selfs in die minderbevoor-
regte streke, sover dit reenval betref, word voortdurend pogings aan-
gewend om 'n sukses van graanboerdery te maak. Maar weens die arm
gronde, insekteplae en veral die onsekere en ondoeltreffende reenval, is
graanproduksie egter in bale van die dele uiters wisselvallig, en die wins-
gewendheid daarvan in die beste van tye ook maar twyfelagtig. Die wereld-
depressie in 1929 tot 1931 gepaard met buitengewone lae pryse vir meeste
landbouprodukte, het die lot van die saaiboer haglik gemaak sodat dit nood-
saaklik geword het dat 'n ander rigting in boerdery ingeslaan word om groter
sekuriteit en beter vooruitsigte te waarborg.

Die jaarlikse oesopbringste in bale dele van ons land word gekenmerk
deur groot onbestendigheid, en misoeste is dikwels algemeen. Die totale

mielieopbrings in 1925, byvoorbeeld, was ongeveer 24-1 miljoen
Onstabiliteit sakke, terwyl dit in 1926 slegs 11 miljoen sakke was. Hierdie
in
G raanp ro- onstabiliteit in produksie het dikwels verreikende nadelige
du ksi e.	 gevolge op die ekonomiese, geestelike en maatskaplike wel-

vaart van die boerebevolking en op die vooruitgang van die
land in die algemeen. Deurdat boere nie gereeld op hul inkomstes kan staat-
maak nie, word hulle soms konserwatief of is dikwels nie in staat om kapitaal
te bele in die aankoop van goeie gereedskap, saad, kunsmiste, en vee, of om
enige permanente verbeterings aan te bring nie.

Geldskieters en winkeliers gee ook nie graag krediet nie tensy baie
goeie sekuriteit gewaarborg word, en eis dan 'n hoe rente weens die groot
risiko. Dit bring mee 'n baie hoe koste van produksie. Langtermyn-
krediet of groot kapitaal word ook 'n vereiste in 'n onderneming waar die
inkomste onseker is en na 'n fang tyd eers miskien gerealiseer kan word.
Kapitaliste bele ook liewer hul geld in ander ondernemings waar daar groter
sekuriteit gewaarborg word.

Aanvraag vir arbeid is gewoonlik bale swak en ongereeld, met die
gevolg dat daar meesal 'n minderwaardige klas arbeider beskikbaar is.
Weens onreelmatige produksie en gevolglik ongereelde vervoer, is die
paaie dikwels in 'n slegte toestand. Die koste van vervoer deur spoorwee
en ander vervoermiddels is ook noodwendig hoog.

As boere dikwels misoeste ondervind, verloor hulle selfvertroue en het
selde onderlinge vertroue, met die gevolg dat organisasies en maatskaplike
bewegings dikwels vroeer of later skipbreuk ly en die stryd om te bestaan
alleen gevoer word. Die plaaslewe word onaantreklik op maatskaplik
sowel as ekonomies gebied. Baie mense trek na die dorpe om te soek na
ondernemings of professies wat 'n meer gereelde inkomste waarborg. 'n
Algemene neiging is dat die swakkere boere uitsak na die swakker dele en
die meer yweriges kom in besit van die goeie plase.

In die algemeen is dit ongetwyfeld dat wisselvalligheid in klimaat en die
bykomende onbestendigheid in produksie verreikende nadelige gevolge kan
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uitoefen en vooruitgang aansienlik vertraag. Waar inkomstes nog op die
kooptoe deur prysskommelinge benadeel word, is die toestand nog meer
onseker.

Baie boere beskou veeboerdery slegs as 'n bysaak, en min aandag
word bestee aan die verbetering en versorging van hul plaasdiere. In die
jare 1925-29 is daar mielies ter waarde van byna £14,000,000 uitgevoer,
terwyl daar gedurende dieselfde tydperk ongeveer drie miljoen beeste en
meer as 19 miljoen skape aan honger en siekte omgekom het. As ons aan-
neem dat twee-derdes van die verlies te wyte is aan maerte, en ons reken
die beeste teen £5 per kop (1925-29-pryse) en die kleinvee teen 15s. elk,
dan is die totale verlies weens droogte en gebrek aan versorging alreeds
£20,000,000. Dit moet onthou word dat die verliese weens siektes in bale
gevalle deur beter voeding voorkom kan word daar beter gevoerde diere
bale beter teen siektes bestand is.

Om die volgende redes is dit egter duidelik dat 'n stelsel van gemengde
boerdery waarin veeboerdery in plaas van saaiboerdery die hoofrol speel, in die
meeste dele van die somerreenvalstreek meer standvastigheid in Iandbou sal
verseker as 'n stelsel van roofbou.

Droogtes en misoeste in saaiboerdery is algemeen in sommige dele,
en produksie uiters onbestendig. Onder sulke omstandighede is dit beter

om vir gemengde boerdery of veeboerdery in te gaan, om
(I) Weens	 die volgende redes :—
Wisselvallige
Klimaat.	 (a) Diere is minder onderhewig aan droogtes as gesaaides,

daar hulle gevoer of weggestuur kan word, terwyl niks aan
die gesaaides gedoen kan word nie as 'n droogte aanbreek.

(b) Die natuurlike veldgewasse en meeste voergewasse, soos doringlose
turksvye, manna, soedangras, ens., is meer bestand teen droogte as gewone
gesaaides wat vir graandoeleindes gekweek word, en derhalwe betaal dit
beter om op sulke gewasse deur middel van vee staat te maak. Selfs van die
gewone gesaaides wat geskik sal wees om aan diere te voer (kuilvoer of
hooi) kan daar in tye van droogte altyd lets verkry word, terwyl die graan-
boer 'n totale misoes kan he. Deur 'n verskeidenheid van gewasse vir diere
te kweek is daar ook minder gevaar dat al die gewasse deur droogtes ver-
nietig sal word.

Meeste van ons gronde is arm, veral aan fosfor en humus : die opbringste
per morg is laag en groot landerye moet bewerk word voordat 'n redelike

(2) Weens 
inkomste verwag kan word. In lande soos Argentinie is die

Skraalgronde. gemiddelde jaarlikse produksie van mielies ongeveer 18 sakke
per morg, terwyl die van ons slegs 5 sakke per morg bedra.

Mielies word dus in daardie land baie goedkoper geproduseer en verkoop
as hier by ons. In die reel moet die saaiboer sy grond swaar bemis, en ook
hard werk, maar al te dikwels loop alles op mislukking uit onder ons
toestande. Groot dele van baie place is ook ongeskik vir bewerking weens
klipperigheid, brak of steil hellings.

Die grootste euwel van aanhoudende graanvoortbrenging is egter die
feit dat gronde jaarliks aansienlik uitgeput word, en min word gedoen om
die vrugbaarheid behoorlik op te bou. Die verbouingstelsel wat in meeste
streke in swang is, veroorsaak 'n spoedige vermindering van die humus-
gehalte of teelairde in gronde en, nieteenstaande die minerale kunsmisstowwe
wat deur sommige toegedien word, sal die lande vroeer of later so verarm
wees dat geen winsgewende oeste meer verkry kan word nie. Dit is bevind
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dat die gemiddelde hoeveelheid organiese materiaal in tipiese hoeveld-
gronde ongeveer 18 ton per morg is. Onder natuurlike toestande neem dit
eeue vir organiese stof om op te gaar, maar onder bestaande verbouings-
toestande word daar ten minste 1 ton per morg elke jaar verwyder. Met
die oog op die toekoms, d.w.s. ten opsigte van permanente akkerbou, is dit
niks meer as billik teenoor ons nageslagte dat daar geen roofbou gepleeg
word nie, maar dat sorg gedra word dat mis of plantmateriaal weer in die
grond teruggebring word.

Veeboerdery stel ons altans in staat om 'n deel van die nodige organiese
materiaal terug te bring in die vorm van kraalmis. Bowendien, omdat die
veeboer genoodsaak is om 'n verskeidenheid van voergewasse te verbou,
is dit dan ook moontlik om wisselbou toe te pas waardeur o.m. die grond-
vrugbaarheid op 'n goedkoop manier in 'n baie beter toestand gehou word.

Daar is verskeie voordele verbonde aan die toepassing van wisselbou.
Deur die verwisseling van verskillende soorte oeste kan insekteplae, plant-
siektes en onkruide beter bestry word, die arbeid meer eweredig versprei
word, daar die tye van plant, bewerking en oes van sommige van die oeste
verskillend is, en die boerdery in die algemeen baie beter georgainseer
kan word.

Die uitstaande voordeel van wisselbou is egter die ekonomiese wyse
waarop die grondvrugbaarheid betreklik doelmatig onderhou kan word.
Gewasse het nie almal dieselfde uitputtende uitwerking op die grond nie.
Sommige teer meer op bepaalde voedingstowwe as ander, terwyl party
selfs plantekos toevoeg, byvoorbeeld stikstof, wat deur peulgewasse in die
grond gebring word.

Die nablywende uitwerking en materiaal van die een gewas strek soms
tot voordeel van die opvolgende een. Party gewasse het diep, uitgebreide
wortelstelsels wat die grond oopmaak en tegelykertyd baie plantemateriaal
agterlaat.

In kort, deur die toepassing van wisselbou word daar 'n beter ewewig
gehou ten opsigte van die toeganklike voedingstowwe in die grond, en
meer tyd word verskaf vir die herstelling van oplosbare voedingselemente
wat verwyder word deur die spesifieke uitputting deur sommige plante.

Van die grondvrugbaarheidsoogpunt beskou, is dit duidelik dat ge-
mengde boerdery, waarin veeteelt die hoofrol speel, 'n gewenste gedragslyn
in permanente landbou is.

(a) Grootskaalse Produksie in Buiteland.—Mielies, ons vernaamste graan-
oes, word in groot hoeveelhede in sommige lande geproduseer. In sommige

lande kan dit baie goedkoper geproduseer word as hier by
(3) \Nereid- ons, en dan teen baie laer pryse nog met 'n wins verkoop word.
produksieen
-verbruik. In voorspoedige are is Argentinie byna alleen in staat om

in die hele wereld-vraag vir mielies te voorsien. Weens hoer
produksiekoste en die swakker en meer wisselvallige opbringste kan ons
nie kompeteer nie en die oorseese pryse sal vermoedelik vir 'n lang tyd
vir ons te laag bly om winste te maak.

(b) Moontlikhede vir Veeboerdery.—Statistieke toon dat die Europese
bevolking vandag voorkeur gee aan voedsels wat ryk is aan eiwitstowwe,
vette en vitamiene, en hulle gebruik nou minder voedsel wat baie kool-
hidrate bevat, soon brood, aartappels en ander styselkosse. Meeste van ons
graanprodukte wat uitgevoer word, word tog hoofsaaklik gebruik om diere
te voer, en dit sal ons beter betaal om daardie graan liewer aan ons eie diere
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te gee en dan hul produkte uit te voer. Hierdeur is daar minder gewig
om uit te voer en ook bly al die mis agter vir grondbemisting. Ongeveer
6 tot 10 lb. graan word gebruik om 1 lb. vleis te produseer, en dit sal dus
goedkoper wees om 1 lb. vleis uit te voer as die 6 tot 10 lb. voer.

Indien 'n verskeidenheid van veeboerderybedrywe op tou gesit word
sal die inkomste van boerdery nie so erg deur prysskommelinge benadeel
word nie soon in die geval van saaiboerdery waar gewoonlik net een of twee
gewasse gekweek word. Indien die pryse vir die een produk laag is, kan
dit vir 'n ander miskien 'n bietjie beter wees, m.a.w., dit is beter om 'n
hele paar ysters in die vuur te he.

Die verskillende veeboerderybedrywe pas ook bale mooi aan bymekaar,
byvoorbeeld, melk-, hoender- en varkboerdery. Skaap- en beesboerdery,
is o.a. ook voordelig, daar hulle die weiveld en voersoorte wat andersins
onbruikbaar is tot markbare produkte kan omsit, terwyl die mis weer op
die lande teruggebring kan word. Deur 'n stelsel van gemengde boerdery
te handhaaf word daar ook 'n meer gereelde gebruik van arbeid en transport-
fasiliteite dwarsdeur die jaar gemaak. Daar sal ook 'n beter binnelandse
mark ontstaan vir produkte soon lynsaad ('n gewas wat in bale dele goed
groei), katoensaadmeel, grondboontjiekoeke en al die grane wat nou oor-
vloedig is. Deur middel van vee kan daar 'n beter inkomste van die hele
plaas verkry word as deur saaiery alleen. Dit moet onthou word dat die
weiveld 'n bale vername bron is vir rente op die kapitaal, wat in die grond
bele is.

En dan as veeboerderybedrywe aangevul word deur die kweek van
geskikte voergewasse verseker dit 'n meer gereelde inkomste dwarsdeur
die jaar instede van net een by oestyd. Slegs korttermynkrediet sal in
die meeste gevalle nodig wees en beter sirkulasie van kapitaal sal in die lewe
geroep word.

Gevolgtrekkings.

Uit voorgaande waarnemings kan ons die volgende algemene gevolg-
trekkings maak :-

(1) Weens die wisselvalligheid van ons reenval, die betreklike arm
gronde wat in meeste dele aangetref word, en die algemene swakker aanvraag
vir oesprodukte op die oorseese marke, sal 'n stelsel van gemengde boerdery,
waarin veeteelt die hoofrol speel, bale meer suksesvol wees in meeste dele
van ons land, as 'n stelsel van aanhoudende graanproduksie.

(2) Oppervlaktes onder mielies moet verminder word en meer voer-
gewasse verbou word ten einde 'n sukses van gemengde boerdery te maak.

(3) Meer aandag moet gegee word aan die verbetering en versorging
van vee, die toepassing van goeie maatreels van veldbestuur en die ver-
betering van weivelde deur die aanplant van geskikte weidingsgrasse.

(4) Die humusgehalte en vrugbaarheid van gronde moet onderhou
word deur die toepassing van geskikte wisselboustelsels en die toediening
van kraalmis.

(5) Goeie grondbewerkingsmetodes moet toegepas word ten einde
hoe opbringste per morg te verkry.

(6) Minder grane moet verkoop word en meer moet op die plaas ver-
bruik word.

II. Kweek Meer Voergewasse.

Uit die voorafgaande waarnemings en gevolgtrekkings is dit duidelik
dat veeboerdery in die algemeen beter vooruitsigte het en beter aangepas
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is by ons land se boerderyaangeleenthede as saaiery. Die voordele van
hierdie beleid in boerdery word dan ook alreeds algemeen besef. Daar is
egter baie boere in die graanstrekewat hulself nog nie op hierdie beleid toegele
het nie. Met ander woorde, daar is byvoorbeeld nog baie wat nie kan
roem op goedgeteelde vee, die nodige kampe, geboue, waterdrinkplekke,
wintervoer, verbeterde weidings en ander uitrusting wat nodig is vir die
behoorlike versorging van vee nie.

Om 'n sukses van gemengde boerdery te maak, is dit in die eerste plek
noodsaaklik dat die boer goed op hoogte moet wees van die verskillende
veeboerderybedrywe. Die plaaslike omstandighede, markvereistes en die
bemarkingsfasiliteite is die vernaamste beslissende faktore in die keuse
van die geskikte rasse beeste, skape, hoenders en varke vir die bepaalde
omgewing.

'n Belangrike sack in die genoemde stelsel van boerdery is egter die
gedragslyn wat ons nou in saaiery gaan voig. Die doel is nie dat saaiery
nou heeltemal prysgegee moet word nie. Inteendeel, dit is die fondament
vir die sukses van veeboerdery. Hier in ons land, waar die weiveld gedurende
wintermaande van uiters swak gehalte is, is dit absoluut noodsaaklik dat
daar voorsiening gemaak moet word vir aanvullende voergewasse vir hierdie
skraal tydperk. In die meeste gevalle kan al die nodige voersoorte self
op die plaas geproduseer word.

Ten einde vee van al die nodige voedingstowwe te voorsien, is dit raadsaam
dat daar 'n verskeidenheid van ten minste vier soorte voer gekweek word, naamlik
die volgende :—

Meeste grane soos mielies, kafferkoring, sonneblomme, hawer, ens.,
is ryk aan koolhidrate (hoofsaaklik stysels en suikers) en is by uitstek vet-

(I) Graan-

makende kragvoere. Hulle verskaf hitte en energie aan diere,

voer.	 terwyl die oortollige hoeveelhede gestoor word in die vorm
van vet.

In meeste dele van die somerreenvalstreek is mielies die vernaamste
graanvoer wat orals voordelig gebruik kan word. Geelmielie-soorte word
meer algemeen aanbeveel vir veevoeding as wit soorte, vanwee 'n ekstra
voedingselement, naamlik 'n in-vet-oplosbare vitamien wat in witmielies
heeltemal ontbreek. Bowendien is bale van die geelsoorte oor
die algemeen ook meer bestand teen droogte en !ewer gewoonlik hoer
opbringste as sommige wit soorte. Die geelduikpitsoorte, soos Sahara,
Golden Beauty, en die Duitse geelmielie is wel taamlik laat (5 maande), maar
betreklik bestand teen droogte en goed aangepas op die hoeveld en in meeste
dele met 'n matige reenval.

Geskikte vroee soorte, wat meer droogtebestand is, is die geel rondepit
soorte, soos Boesman, Eksteen en Peruvian. Hulle word in ongeveer 4
maande ryp en aard goed in die betreklike droer dele van Transvaal en
Oranje-Vrystaat.

Kafferkoring is 'n ander geskikte graanvoer vir vee. Dit is meer bestand
teen droogte as mielies en het min of meer dieselfde voedingswaarde.

Behalwe mielies en kafferkoring kan sonneblomme, bokwiet, lynsaad
en die wintergrane ook wel vir veevoer in baie dele van die somerreenval-
streek gekweek word. (Vir besonderhede omtrent verbouingsmaatreels
van bogenoemde gewasse, sien die saaikaart-byvoegsel in hierdie boek.)

Oor die algemeen egter is graan alleen onvoldoende vir die behoorlike
voeding van diere, veral in die geval van jong diere en dit is noodsaaklik
dat ander voersoorte daarby gegee word.
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Die raadsaamheid om een of ander peulgewas soos lusern, kafferboon-
tjies, sojaboontjies, wieke, fluweelboontjies, kafferertjies, klawer, dolichos-

(2) 'n Peul-
boontjies, ens. op die plaas te verbou, word verreweg nie

gewashoo i .
	 genoegsaam deur baie boere besef nie. Die waarde van sulke

gewasse is van tweerlei aard, naamlik, hul voordelige uit-
werking op die vrugbaarheid van gronde, en hul nut as 'n waardevolle voer
wat ryk is aan eiwitstowwe of proteiene. Meeste ander voersoorte, soos
mielies en grashooi, het 'n betreklike lae eiwitgehalte wat onvoldoende
is vir die behoorlike voeding van diere, veral jong diere. Die proteiene
in 'n rantsoen is nodig vir die ontwikkeling van 'n dier se spiere, die groei
van wol, hare, horings, die vel en senuweestelsel. Dit is ook 'n vername
bestanddeel van melk en eiers, en is onontbeerlik vir die produksie hiervan.
Geen ander voedingstof kan die plek van eiwitstowwe inneem nie. Dit is
verskeie male deur proewe bewys dat, indien groeiende diere 'n rantsoen
kry wat gebrekkig is aan proteiene, hulle uitermate klein en verpot bly
(alhoewel hulle miskien betreklik vet kan word), en besonder stadig ont-
wikkel.

Verskeie voersoorte is ryk aan eiwitstowwe, maar oor die algemeen
is die peulplante die nuttigste en voordeligste eiwitryke voergewasse.

'n Groot verskeidenheid van peulgewasse kan in die somerreenvalstreek
verbou word. Lusern is ongetwyfeld een van die bekendste. In meeste dele
is dit egter beperk tot besproeibare grond. Deurdat die gewas so vinnig
groei en 5 tot 8 snysels in 'n seisoen lewer, het dit taamlik baie water nodig.
Nietemin betaal dit in die meeste gevalle om enige grond, wat besproei
kan word en geskik is vir die gewas, onder lusern te sit en dit die kern te
maak van 'n gemengde boerderystelsel. Dit maak die moontlikhede van
'n ardersins swak plasie bale hoer, deurdat 'n waardevolle eiwitryke hooi
gedurende die winter verskaf word wanneer die drakrag van die veld besonder
laag is.

Op plekke in die hoeveld en ander dele wat meer as 25 duim reen per
jaar kry, is dit moontlik om lusern suksesvol op droeland te verbou, mits
dit op geskikte grond in rye 18 tot 24 duim uit mekaar geplant word sodat
dit gereeld geskoffel kan word.

Die tweede vernaamste peulgewas wat algemeen in die somerreen-
valstreek verbou word, is kafferboontjies. Dit groei goed op droeland,
selfs in die betreklike droe gedeeltes en is 'n uitmuntende hooigewas met
'n voedingswaarde net so goed as die van lusern.

In die misstreek en oostelike dele van die hoeveld is die kafferboontjie
egter soms onderhewig aan roes. In hierdie geval sal die sojaboontjie 'n
beter gewas wees.

Verskeie ander peulplante, soos hierbo, genoem kan ook in aanmerking
geneem word in dele van die somerreenvalstreek vir hooidoeleindes.

'n Boer se wintervoervoorraad is nie volledig nie tensy daar ook voor-
siening gemaak is vir een of meer sappige voersoorte, soos kuilvoer, doringlose

turksvye, pampoene, makatane, mangelwortels, rape, ens.,
(3) 'n Sappige of 'n groenvoer soos hawer, rog, gars, beeskool, beesraap,
of Groen-
voer.	 soutbos, of winterweigrasse, soos reddingsgras, kropaargras,

ens.	 Groen of sappige voer is nodig vir de voeding van die
meeste diere, veral vir lammerooie, melkkoeie, hoenders en ander diere
in produksie. Sulke voer het 'n goeie uitwerking op hul spysverteringstelsel,
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bevorder melkproduksie en verskaf party van die vitamiene en eiwitstowwe
wat noodsaaklik is vir jong diere.

Op die hoeveld en oostelike dele van die somerreenvalstreek wat 'n
betreklike hoe reenval kry, kan die volgende gewasse op drodland verbou
word vir groenweiding in die winter, nl. hawer, rog, beeskool, beesraap,
ens. In sommige dele van die misstreek beantwoord grasse, soos kropaar,
meerjarige roggras, lang-hawergras, en reddingsgras heelternal goed vir
winterweiding.

Onder besproeiing kan in die meeste streke kaalgars (barlewiet) in
aanmerking kom vir groenvoer op stal, of anders hawer, of wintergrasse,
soos meerjarige roggras, Zang-hawergras, kanariegras en reddingsgras vir
winterweiding.

Die uitstaande en meesgewenste sappige voer in meeste dele is egter
kuilvoer. Hierdie soort voer is nie alleen 'n geskikte sappige voer nie,
maar bevat ook 'n hoe voedingswaarde. 'n Mens kan kuilvoer vir jarelank
bewaar, en dit is 'n uitmuntende versekering teen droogtes. Kuilvoer is
ongetwyfeld een van die belangrikste voorsorgmaatreels teen 'n wissel-
vallige klimaat, en behoort in die algemeen meer aandag te geniet as enige
ander droogtebestrydingsmaatreel. Grasse en gewasse vergaan, maar
kuilvoer bly staan.

In meeste dele van die somerreenvalstreek is mielies die mees gewenste
gewas vir die doel. Soorte soos Sahara, Golden Beauty, en die Natalse
geel-perdetand gee gewoonlik die grootste opbringste groenmateriaal vir
inkuildoeleindes.

Vroeer soorte soos Chester County, Boesman, Eksteen en Natal-agtry
kan tot middel Januarie of soms nog later in sommige dele vir kuilvoerdoel-
eindes geplant word. Verskeie ander gewasse kan ook vir die maak van
kuilvoer in aanmerking geneem word, soos kafferkoring, soetriet, sonne-
blomme, olifantsgras en enige groengewas wat gewoonlik smaaklik is vir
diere. Peulgewasse kan egter alleen nie suksesvol ingekuil word nie, tensy
daar beesstroop (melasse) of sekere chemiese stowwe bygevoeg word. Hier-
die stowwe is nodig vir die vorming van gewenste sure wat die verrotting
of ontbinding van die eiwitstowwe voorkom. 'n Makliker en goedkoper
manier om die eiwitstowwe taamlik goed te bewaar is deur die peulgewas
saam met mielies of ander groenplante, wat laag is in eiwitgehalte, in te kuil
in die verhouding van 1 tot 3 of 4 dele (by gewig). Die peulgewas-materiaal
moet baie goed met die mielies gemeng word, liefs deurmekaar saamgekerf.
Kuilvoer wat op hierdie manier gemaak is, is uitstekend vir vee, omrede
die hoer eiwitgehalte en nouer voedingsverhouding.

Behalwe krag- en groenvoere is dit ook noodsaaklik dat vee, veral
herkouende diere, ruvoer kry. Plaasdiere is van nature grasvreters en is

(4) Grashooi. 
in staat om ruwe plantmateriaal, wat vir die mens niks beteken
me, tot bruikbare produkte om te sit. Grasweiding of hoof

voed, verskaf hitte, en is 'n maagvulling. Die diere kan egter nie op droe
veselagtige grasse met lae voedingswaarde alleen leef en produseer nie.
Ongelukkig gebeur dit dat meeste veldgrasse hier by ons gedurende die
wintermaande doodryp en besonder laag is in voedingswaarde, veral ten
opsigte van eiwitstowwe. Die volgende tabel toon aan hoe die eiwitgehalte
van veldgrasse afneem namate hulle groei, saadskiet, en doodryp.
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Eiwitgehalte op Verskillende Groeistadiums (Syfers in persent gereken op Vog-
vrye Basis.)

G rassoort.
Groen-

weiding-
stadium.

Blom-
stadium.

Hooi-
stadium.

Saad-
skiet-

stadium.
Dood-
geryp.

Rooigras 	 9.7 5•6 3.3 2.9
Rhodesgras 	 18.7 11.1 10.5 4.5
Wolvinger 	 12.8 9.4 8.5 5.2
Taaipol 	 13.9 10.3 9.5 4.9

(Ontleding deur F. Leibrand.)

Twee algemene gevolgtrekkings kan uit hierdie ontledings gemaak word,
nl. (1) dat die eiwit-waarde van 'n gras, wanneer dit doodgeryp is, aan-
sienlik laer is as wanneer dit nog in die groenweidingstadium is—sommige
van ons gewone veldgrasse het nog 'n veel swakker eiwitgehalte gedurende
die wintermaande as bogemelde grasse. (2) Dat grasse die voordeligste by
die blomstadium vir hooi afgesny kan word. By hierdie stadium is hulle
alreeds uitgegroei en sal gevolglik 'n groot hoeveelheid hooi lewer wat
tegelykertyd nog betreklik hoog is in voedingswaarde.

Geskikte Hooigrasse.

Soos reeds opgemerk, is die voedingswaarde van meeste veldgrasse,
wanneer doodgeryp, besonder laag. Gepaard hiermee het sulke grasse
'n besonder swak drakrag gedurende die winter, weens verwering, uitdorring
en veral vertrapping deur vee, en dit is dus raadsaam dat goeie grashooi,
wat by die blomstadium afgesny is, vir winterruvoer verskaf word, ten
einde dieselfde aantal vee wat gedurende die somertyd aangehou word,
ook te onderhou sonder om die veld onnodig te laat uittrap en vee te verloor
weens maerte.

Geskikte grasse vir hooidoeleindes is tef, manna, Soedangras, Rhodesgras
en sommige veldgrassoorte, soos gewone rooigras. Op die hoeveld beant-
woord tef die beste, terwyl Soedangras en manna weer beter groei in die
westelike dele van Transvaal en O.V.S. Rhodesgras is 'n geskikte meerjarige
droelandsgras in die somer wat beide vir hooi en weiding in meeste dele
gekweek kan word. (Sien Afdeling 3 vir meer informasie oor grasse.)

Gevolgtrekkings.

Die sukses van veeboerdery berus dus hoofsaaklik op die behoorlike ver-
sorging en voeding van vee, veral gedurende die wintermaande en tye van
droogte. Vir hierdie doel is dit noodsaaklik dat 'n mens nie alleen voldoende
grasweiding (selfs verbeterde grasse) sal verskaf nie, maar dat 'n mens
ten minste vier soorte voer sal verbou, ten einde te voldoen aan die voedings-
vereistes van diere. Elkeen van die vier soorte voer is baie noodsaaklik.

Betreklik gesproke, is die kweek van geskikte peulgewasse en die maak
van kuilvoer ongetwyfeld die twee vernaamste voorsorgsmaatreels vir die
behoud van ons vee. Voldoende eiwitryke voersoorte sal verhoed dat ons
diere degenereer tot ongewenste prulvee, terwyl kuilvoer 'n voorsorg is
teen die gevare van periodieke droogtes, en dus groter sekuriteit in boerdery
verskaf. Dit sal baie boere beter baat om meer van h u I mielieoeste te bewaar
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in die vorm van kuilvoer (tesame met peulgewasse), as om dit op die mark
te verkoop in die vorm van graan. Die vee wat in tye van skaarste hierdeur
gevoed en gered kan word, sal ongetwyfeld 'n bale groter bate vir ons land
wees as die inkomste van mielies, wat in tye van oorvloed teen geringe pryse
oorsee verkoop word.

III.—'n Permanente Stelsel van Akkerbou.

Aangesien dit feitlik noodsaaklik is om, soos duidelik gemaak, 'n ver-
skeidenheid van ten minste vier soorte voergewasse vir veevoeding te verbou,
is dit net sowel goed om dan tegelykertyd hierdie gewasse in 'n permanente
stelsel van wisselbou in te sluit, ten einde die vrugbaarheid van die grond
op 'n betreklik goedkope manier op te hou en baat te trek uit die ander
voordele van so 'n stelsel.

'n Geskikte Wisselboustelsel.

Die vereistes van 'n goeie wisselboustelsel is as volg :-

(1) Dit moet 'n gewas insluit wat in rye geplant word sodat onkruide
dood geskoffel kan word.

(2) Dit moet voorsiening maak vir die instandhouding van humus en
stikstof, m.a.w., dis wenslik dat 'n peulgewas ingesluit word en dat al die
beskikbare kraalmis op die lande toegedien word.

(3) Een of meer minerale-kunsmisstowwe moet by sommige van die
gewasse toegedien word volgens hul groeivereistes en die soort grond.
Gewoonlik kry die peulgewas geen kunsmis nie, maar moet teer op die
nablywende uitwerking van kunsmis wat by die voorafgaande gewasse
toegedien was. Die soorte gewasse wat gekweek moet word hang natuurlik
ook of van die klimaatstoestande en die soort grond.

Die volgende vyfjaar-wisselboustelsel kan toegepas word in meeste dele
van die somerreenvalstreek onder droelandtoestande en is hoofsaaklik
bedoel vir die boer wat gemengde boerdery met melkkoeie, slagosse, skape
en varke en hoenders wil begin of reeds aan die gang het, nl. :—

Land No. 1 : Plant mielies vir graan en gee 400 lb. superfosfaat per
morg ;

Land No. 2 : Plant mielies vir graan en gee 400 lb. superfosfaat per
morg ;

Land No. 3 : Plant 'n peulgewas, byv., kaffer- of sojaboontjies sonder
kunsmis :

Land No. 4 : Saai 'n hooigewas, byv., tef, manna of soedangras sonder
kunsmis ;

Land No. 5 : Plant 'n sappige voergewas, byv., mielies vir kuilvoer of
anders mangelwortels, bemis met kraalmis teen 6 tot 8 ton per
morg.

Al die beskikbare land word in vyf min of meer gelyke dele verdeel
en vir argumentshalwe genoem lande Nos. 1, 2, 3, 4 en 5. Die lande hoef

nie noodwendig langs mekaar te le nie, maar No. 1 kan by-
Beu rtel ingse voorbeeld naby die woonhuis le, No. 2 oorkant teen die butt,
Beplantin
van Lande.

g
 ens., Dit is egter wenslik dat die blokke min of meer ewe

groot moet wees.

Lande Nos. 1 en 2 word dus beplant met mielies vir graandoeleindes.
Die mielielande moet dan ook elke jaar goed bemis word soos hierbo aan-
gedui, daar die orige gewasse wat daarop moet volg geen kunsmis kry nie,
m.a.w., slegs twee-vyfdes van al die lande kry elke jaar kunsmis.
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Op land No. 3 word kafferboontjies, of anders sojaboontjies vir hooi-
doeleindes geplant. Eersgenoemde boontjie word met 'n mielieplanter
36 by 9 duim geplant in November of Desember, geskoffel net soos mielies
en met pikke afgekap vir hoof sodra die eerste peule begin rypword en vir
saad gepluk is.

Op land No. 4 word een of ander geskikte hooigewas gesaai, soos aan-
gedui. Op land No. 5 word, byvoorbeeld, Sahara-mielies vir kuilvoer
geplant of anders mangelwortels of rape vir 'n sappige voer. Enige kraalmis
wat op die plaas beskikbaar is word op hierdie land toegedien. Drie tot
vier wavragte per morg (6 tot 8 ton) sal goeie resultate gee.

. Die eerste jaar word die gewasse dus geplant, soos aangedui. Die vol-
gende jaar word hulle almal een plek aangeskuif (d.w.s. die sappige voergewas
kom dan op land No. 1, die mielies vir graan op Nos. 2 en 3, die peulgewas
op No. 4, en die hooigewas op No. 5. Die derde jaar kom die hooigewas
op No.1 en al die ander een plek verder. Elke stuk land kry dus in 'n tydperk
van vyf jaar tweekeer kunsmis, eenkeer kraalmis en trek eenmaal die voordeel
van die peulgewas. Met die oog op permanente akkerbou, kan die grond-
vrugbaarheid daardeur op 'n ekonomiese manier tot 'n aansienlike mate
in stand gehou word, terwyl die nodige voere vir die behoorlike voeding
van diere verskaf word.

Indien elke stuk land byvoorbeeld 20 morge groot is, kan ons die vol-
gende gemiddelde opbringste van die 100 morge verwag :—Mielies indien
behoorlik bewerk, 15 tot 20 sakke per morg (of 600 tot 800 sakke per 40
morge) ; kafferboontjies, 4 tot 5 ton per morg (of 80 tot 100 ton per 20
morge) ; tef, 3 tot 4 ton per morg (of 60 tot 80 ton per 20 morge). Soedan-
gras 6 ton per morg (120 ton per 20 morge), of indien dit manna is dan 5
ton per morg (100 ton per 20 morge).

Algemene Gevolgtrekking.

Nieteenstaande die algemene beperkinge op suksesvolle graanverbouing
in meeste dele van ons land, d.w.s., ons wisselvallige reenval, arm gronde, en
allerlei insekteplae, het bale van die betrokke boere nog nie die raadsaamheid
ten voile besef om hulle meer op veeboerdery toe te le nie, maar nou dat
lae pryse die vooruitsigte vir die graanboer in die somerreenvalstreke nog
moeiliker maak, sal daar daadwerklike stappe geneem moet word om uit-
voering te gee aan die gewenste oorgang wat sal strek tot groter bestendigheid
in produksie.

Dit is soms moeilik om skielik 'n verandering te bring in 'n vasgestelde
boerderystelsel wat reeds jarelank gevolg is. Behalwe dat dit miskien
kapitaal en 'n algemene re-organisasie van die boerderybedrywe vereis,
wind so'n onwenteling meesal ook Been byval by sommige boere nie,
hoofsaaklik omdat hul kennis, uitrusting, en voorliefde nie daartoe strek
pie. Indien omstandighede egter nie meer gunstig is vir die suksesvolle
produksie en bemarking van 'n bepaalde produk nie, word hulle teen
wil en dank genoodsaak om 'n nuwe rigting in te slaan. In die verlede,
toe die Amerikaanse katoenbolwurm die vooruitsigte vir katoen in Amerika
bedreig het, was sommige boere genoodsaak om oor te gaan tot gemengde
boerdery, waarteen hulle toe bale groot griewe geuiter het. 'n Paar jaar
later het hulle egter besef dat die verandering vir hulle tot groot voordeel
was, en hulle rig toe 'n monument op ter ere van die katoenbolwurm.
Miskien sal ons nog eenmaal ook 'n monument wil oprig ter ere van die
afgelope depressie.

(J. J. du Toit, Lektor in Akkerbou, Landbouskool, Potchefstroom.)
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Afdeling
7 Vrugteboerdery.  

(Name van skrywers verskyn aan die end van elke artikel.)

D

A.—Somervrugte in die Winterreenstreek.
IE verbouing van vrugte in Suid-Afrika dateer vanaf die vroegste jare
van die Hollandse nedersetting aan die Kaap. Jan van Riebeeck het
verskeie vrugtesoorte Her ingevoer en uitgetoets o.m. appels, pere,

perskes, pruime en appelkose. Simon van der Stel, asook sy seun Adriaan
van der Stel, het 'n stap verder gegaan deur van die keurigste vrugte-
varieteite uit Europa in te voer, en hulle het selfs die burgers aangemoedig
om borne aan te plant. Die gevolg was dat daar reeds boorde en wingerde
teen die end van die sewentiende eeu in die Kaap aangele was. Ondanks
hierdie goeie begin het die vrugtebedryf vir meer as 200 jaar betreklik min
vordering gemaak, tewyte aan die moeilikhede van afset en vervoer. Eers
toe diamante, en later goud, in die land ontdek is, het daar 'n groot herlewing
ontstaan. Hierdie gebeurtenisse het feitlik die ekonomiese toestande van
die land omgeskep ; spoorwee is vinnig uitgebrei en 'n groot stedelike
bevolking het in die noorde tot stand gekom, en aanvraag vir vrugte het
met groot spronge gestyg.

Melding moet hier ook gemaak word van Cecil Rhodes, wat bale belang
in vrugteboerdery gestel het ; by het die Rhodes-vrugteplase aangele, en
hierdeur is daar vir die eerstekeer in Suid-Afrika vrugtebome op 'n uit-
gebreide skaal aangeplant.

Die gevreesde filloksera-plaag in 1885 het ook etlike wynboere beweeg
om na vrugteboerdery oor te slaan. Alreeds in 1885 is die eerste proef-

besendings vars vrugte na England uitgevoer. Hierdie eerste
Begin van	 pogings was oor die algemeen so suksesvol dat dit nie lank
uitvoer-

tegeduur het nie voordat 'n gevestigde uitvoerhandel in vrughandel.
tot stand gekom het, veral nadat die skeepsmaatskappye

vanaf 1892 hul skepe met koelruimte voorsien het. Reeds in 1899 is somer-
vrugte ter waarde van £6,033 uitgevoer. Gedurende die afgelope kwart-
eeu het die vrugtebedryf met rasse skrede vooruitgegaan en die produksie
het so gestyg dat ons Suid-Afrikaanse marke al lank nie meer in staat is om
al ons vrugte op te neem nie. Vandag het uitvoer 'n noodsaaklikheid
geword. Die grafiek, op volgende bladsy, toon aan hoe die uitvoer toege-
neem het.

In Suid-Afrika word nie altyd besef hoe belangrik die rol is wat klimaat
in die verbouing van vrugte speel nie. Elke vrugtesoort of -varieteit eis

Klimaat. 
sekere klimaatstoestande waaronder dit die beste aard ; en
waar sodanige toestande ontbreek, loop die vrugteboerdery

gewoonlik op 'n mislukking uit. In die verlede is hierdie felt maar al te
dikwels uit die oog verloor ; varieteite is wyd en syd aangeplant sonder
inagneming van hul spesifieke klimaatsvereistes, met die gevolg dat daar
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vandag duisende borne in die land staan wat weens swak aanpassing, nouliks
hul bestaan regverdig. Die klimaatsvereistes is dus van aktuele belang vir
die vrugteboer, en dus is 'n grondige kennis van die uitwerking van klimaat
op die vrugteboom 'n noodsaaklikheid.

Blaarwisselende vrugtebome gaan jaarliks 'n periode van rus deur.
Hierdie rus begin al in die voorsomer, kort na die boom sy lengtegroei
gestaak het, en duur merendeels die winter deur, tot wanneer die borne uit-

loop. Gedurende hierdie periode vind daar geen merkbare groei plaas
nie, en al die ogies verkeer uiterlik in 'n toestand van onaktiwiteit. Hierdie
toestand van rus word afgesluit nadat die boom 'n voldoende mate van winter-
koue deurgemaak het. Die koue in die winter prikkel, as dit ware, die ogies
om met bottyd weer groei te hervat. As die winterklimaat te warm was,
dan is die boom by bottyd nog half slapend, met die gevolg dat dit swak en
ongelyk uitloop. Baie van die blomogies val vroegtydig af en die orige loop
onreelmatig uit. 'n Groot gedeelte van die blomme self val ook af, en die
uiteindelike gevolg is 'n swak- of 'n misoes. Daar bale van die blaarogies
ook doodgaan of swak uitloop, ontstaan daar 'n blaar-tekort op die boom ;
dit verswak die algehele konstitusie en groeikrag van die boom, terwyl die
vrugte as gevolg klein en van 'n swak gehalte is. Kortweg word hierdie
abnormale toestand van die boom „ vertraagde bot " genoem.

Hierdie uitwerking van die winterklimaat op blaarwisselende vrugte-
borne is van groot ekonomiese belang in bale dele van ons land, veral in die
kusstreke en in die meer laagliggende dele van die binneland. In die winter-
reenstreek ondervind die vrugteboer bale moeilikheid in hierdie opsig.

Daar is egter veral twee gesigspunte van hierdie saak wat aandag
verg, nl. :—

(1) Lengte van Rus.—Soorte en varieteite verskil onderling ten opsigte
van hul rusperiodes. Sommige ondergaan 'n langer rus en eis meer winter-
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koue as ander om die rus normaal te breek. So byv. eis appels en kersies 'n
strawwe winter, en tot 'n minder mate is dit ook die geval met perskes en
pruimedante. Pere is ietwat minder gevoelig, terwyl Japanese pruime
(meeste varieteite) en appelkose met betreklik min winterkoue kan klaar-
kom. Die grootste verskille word egter tussen die varieteite aangetref.
Tabel 1 toon 'n klassifikasie van sommige van ons bekende perske-, appel-
en peervarieteite volgens hul onderhewigheid aan „ vertraagde bot " op
stellenbosch :—

Table I. Vrugtevarieteite op Stellenbosch volgens hul vatbaarheid vir
„Vertraagde Bot."

A.	 B.	 C.	 D.
Appels 	  Wemmershoek.	 Granny Smith. Ohenimuri.	 Rome Beauty.

Cliff's	 Delicious.	 Cox's Orange.	 Rokewood.
Seedling.	 Jonathan.	 Pippin.

White Winter. York Imperial.
Pearmain.

Pere .....	 Keiffer.	 Packham's	 Clapp's	 Bon Chretien.
Forelle.	 Triumph.	 Favourite.	 Beurre Hardy.

Louise	 Beurre Bosc.	 Glout Morceau.
Bonne.	 Winter Nelis.

Perskes 	  King Edward VII.	 Inkoos.	 Peregrine.	 Duke of York.
Pucelle de	 Elberta.	 Early Alexander.

Malines.	 Muir.	 Highs Early Canada.

A.—Bestand teen vertraagde bot. 	 C.—Matig onderhewig aan vertraagde bot.
B.—Effens onderhewig aan vertraagde bot. D.—Erg onderhewig aan vertraagde bot.

(2) Ligging van Boord.—Die winterklimaat is afhanklik van die ligging
van die streek, veral met betrekking tot hoogte bo seespieel, afstand van die
see, en beskutting.

Hoe meer binnelands 'n streek gelee is, des te groter is die uiterstes in
temperatuur, d.w.s. die somers is geneig om baie warm te wees en die
winters koud. Verder, hoe hoer die ligging, des te laer is die gemiddelde
winter- en somertemperatuur. So byv. het kusstreke, soos Somerset-wes,
baie gematigde winters en kom die verskynsel van „ vertraagde bot " daar
jaarliks voor, terwyl in hoerliggende dele, soos Ceres, koeler toestande
heers sodat hierdie streke dus oor die algemeen meer geskik is vir blaar-
wisselende vrugtebome.

'n Boord wat aan die noordekant beskut is, byv. deur 'n berg of selfs
'n laning, is minder blootgestel aan die winterson en kry dus kouer klimaats-
toestande in winter. Dus die ligging van die boord self kan 'n belangrike
rol speel in verband met klimaat.

Die klimaat wissel egter nie net of volgens streek en lokaliteit nie, maar
ook volgens die jaar. Kenmerkend van die jare 1927, 1930, 1934 in die weste-
like Kaapprovinsie was die abnormale droe en warm winters. Die gevolg
was dat die vrugte-oeste in hierdie jare merendeels swak was. As die boer
dus wil weet watter varieteite onder sy toestande die beste sal aard, dan
moet by eers die ligging van sy plaas en streek in aanmerking neem en dan
geskikte varieteite kies volgens hul onderhewigheid aan vertraagde bot
(sien Tabel I).

Dis gevind dat bespuiting met sekere olie-emulsies, veral roulynolie,
robbetraan en walvisolie gedurende die laaste helfte van Augustus, „ ver-
traagde bot " tot 'n groot mate teenwerk. Borne wat gespuit word, blom
gelyker, loop beter uit en dra as gevolg ook beter oeste. Goeie resultate
word verkry met sekere varieteite pere, appels, Japanese en Europese
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pruime, maar ongelukkig nie met perskes nie. Gewoonlik word 'n sterkte
van 5 persent gebruik, maar ook swakker oplossings kan onder sekere
omstandighede die gewenste uitwerking op die boom he.

Ryp gedurende die winter is voordelig vir blaarwisselende bome, maar
wanneer dit laat in lente gedurende bottyd voorkom, kan dit groot verliese

veroorsaak en skakel dit tot 'n groot mate die verbouing van
Ryp en	 vroegblommende soorte soos appelkose, perskes en pruime
Reenval.

uit. Ongelukkig is dit die geval met 'n groot gedeelte van die
hoogliggende streke in die binneland waar die risiko van skade deur ontydige
ryp maar altyd groot is. Kunsmatige rypbsskerming word selde aangewend
en is ook nie altyd ekonomies uitvoerbaar nie. Appels blom betreklik laat
en kry dus voorkeur in laat-ryp streke en tot 'n mindere mate ook pere.
'n Effens skuinste word beskou as die beste boordligging in sulke streke,
omdat koue lug dan nie kan opdam nie.

Naas temperatuur is reenval (vog) die vernaamste klimaatsfaktor wat
die vrugteboom beInvloed. Waar die reenval te laag of ongereeld is vir
die waterbehoefte van die boom, daar moet dit aangevul word met tydige
besproeiings. Ons het genoeg ondervinding van die wisselval!igheid en
onbetroubaarheid van ons reenval in Suid-Afrika en selfs in streke waar
droelandboerdery toegepas word, vind besproeiing vandag al meer en meer
byval, veral vir laat vrugtesoorte soos appels, pere, pruimedante, pruime en
perskes. Onder ons huidige omstandighede van intensiewe boerdery is 'n
waterbron vir besproeiing 'n ernome bate op enige vrugteplaas. (Meer
besonderhede oor vog en besproeiing verskyn op bladsye 905 en 931.)

Skade deur wind is veral van belang in die winterreenstreek waar die
suidoostewind soms aansienlike skade berokken. Sommige plekke is egter

baie meer blootgestel aan wind as ander, en die boer kan nie
Wind en	 beter doen nie as om beskutte liggings uit te soek. Dit sal
Hael.

ook baie help om voorsiening te maak vir beskuttingslanings.
Die naaste bosboustasie sal die boer met advies bedien aangaande die boom-
soorte om vir hierdie doel te plant.

Hoewel hael 'n lastige natuurverskynsel is in die binneland, word
dit in die winterreenstreek nie as 'n beperkende faktor in die produksie
van vrugte beskou nie.

Vrugtesoorte en Hul Klimaatsvereistes.

Die appel eis lang, koue winters, met somers wat nie uitermatig warm
is nie. Die boom betaal dus die beste in hoogliggende streke soos Elgin,

Appel. 
Ceres, Koue-Bokveld, Koo in die westelike Kaapprovinsie,
Langkloof (oostelike Kaapprovinsie) en die Hoeveld van

Transvaal en oostelike Oranje-Vrystaat. As die winter abncrmaal gematig
is, is dit voordelig om so teen die end van Augustus die borne met 'n 5-per-
sent olie-emulsie (byv. sekere olies wat vir die doel te koop aangebied word,
of robbetraan) te spuit. Vir enkele varieteite soos Wemmershoek byvoor-
beeld, word hierdie oliebespuiting nie aanbeveel nie. In die meeste streke
is die reenval onvoldoende en moet besproeiing toegepas word.

Hoewel die peer feitlik orals in ons appelstreke tuis is, tref ons die
grootste produksie aan in enigsins warmer dole, veral in die groot valleie

van die westelike Kaapprovinsie, nl. Ceres, Hexrivier en
Peer.

Groot-Drakenstein. Meeste van ons kommersiele varieteite
is onderhewig aan vertraagde bot, maar gelukkig reageer die boom besonder
goed op 'n oliebespuiting laat in Augustus. Die Keiffer besit egter 'n hoe
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aanpassingsvermoe en behoef nie vir die doel gespuit te word nie. In die
winterreenstreek is windstorms die grootste gevaar van peerboerdery ; 'n
beskutte ligging vir die boord is dus bale gewens. Besproeiing is gewoonlik
nodig om die reenval aan te vul, veral in die geval van laat peervarieteite.

Die perske word taamlik algemeen in die Unie verbou, maar die winter-
reenstreek is die vernaamste kommersiele deel ; die grootste gros perskes

Perske.
vir uitvoer, droe en inmaak, word hier geproduseer. Hoe-
wel die perske 'n minder koue klimaat eis as die appel is dit

weer minder bestand teen abnormale klimaatstoestande. Trouens is dit
een van ons gevoeligste vrugtesoorte. Na warm winters, soos byv. die
1934-seisoen, is die oeste merendeels onbevredigend. Bespuitings met
olie word nie aanbeveel nie. Ons moet hier veral bale versigtig wees met
die uitsoek van varieteite (lien Tabel I). Laagliggende en kusstreke is minder
geskik vir die perske. Middelmatig- tot hoogliggende streke waar boorde
aan die noordekant natuurlik beskut is, gee in die westelike Kaapprovinsie
die beste resultate. In die binneland word die boom dikwels deur ryp
beskadig.

Japanese Pruime.—Hierdie pruimgroep aard goed in feitlik al die vrugte-
streke in die westelike Kaapprovinsie. Die meeste varieteite gee min

moeilikheid wat betref vertraagde bot. Die Gaviota is een
Pruime.

van die min kommersiele varieteite wat hierop 'n uitsondering
is, maar word bale verbeter deur bespuitings met olie. Ook in die binne-
land aard die boom goed behalwe in streke waar laat-ryp 'n gevaar is.

Europese Pruime (pruimedant-groep).—Hierdie boomsoort is bale kies-
keurig en verskil dus in die opsig bale van die Japanese pruim. Dit eis heelwat
winterkoue om sy rus normaal te breek en, in die geval van pruimedante,
ook betreklik warm somers. Dis alleen in 'n paar bepaalde dele in die
winterreenstreek, soos Tulbagh, waar pruimedante werklik betaal. Be-
spuitings met olie is hier ook van groot waarde. Somerreens skakel die
verbouing van die vrug in die binneland grootliks uit. Die beter klas dessert-
varieteit behoort 'n sukses te wees in hoogliggende streke, soos Langkloof.
Besproeiing is gewoonlik 'n noodsaaklikheid.

Die appelkoosboom word maar betreklik min beInvloed deur die
wintertemperatuur ; klimaatstoestande gedurende lente en die vroee

Appelkoos. 
comer is van veel meer belang. Warm, droe toestande
gedurende hierdie tyd is gewens. Dit is uiters waagsaam om

die appelkoos in laatryp-streke te verbou. Die vernaamste sentrum van
produksie is die westelike Kaapprovinsie, veral in die omgewing van Wel-
lington en in dele van die oostelike Kaapprovinsie, soos Golden Valley,
Kendrew, ens., waar dit besproei word.

Varièteite om te Plant.

Dis altyd 'n groot probleem vir die boer om te besluit watter varieteite
by moet aanplant, want dis nie alleen die klimaatstoestande nie, maar ook
die handelswaarde van die vrug wat oorweeg moet word. Hierdie punte
hang weer of van die ligging van die plaas met betrekking tot middele van
vervoer en marke, m.a.w., of die boer van voornemens is om te produseer
vir oorsese of plaaslike marke, of vir droog- of vir inrnaakdoeleindes.

'n Faktor van groot belang in verband met die seleksie van varieteite is
die tye wanneer die vrugte ryp word ; ons wil nie he dat die vrugte op een
tyd moet ophoop en oorryp word nie en op ander tye weer te min is om al
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die pakkers aan die gang to hou. Vrugteboerdery is 'n intensiewe besigheid
en daarom moet die vrugteboer sy arbeidskragte so voordelig moontlik
gedurende die oestyd verdeel.

Hier kan geen besonderhede gegee word van die varieteite nie, daarom
word slegs 'n lys van ons vernaamste kommersiele varieteite gegee

Appels.

Cliff's Seedling, Alma, Gravenstein 	  Vroeg.
Jonathan, Cox's Orange Pippin, Golden

Delicious, Delicious.. 	 Middel-seisoen.
Ohenimuri, White Winter Pearmain,

Wemmershoek, Rome Beauty, Granny
Smith 	 Laat.

Rokewood, York Imperial 	  Baie laat.

Pere.

Bon-Chretien 	  Matig vroeg.
Beurre Bosc, Beurre Hardy 	  Middel-seisoen.
Packham's Triumph, Doyenne du Cornice Laat middel-seisoen.
Winter Nelis, Keiffer, Josephine de

Malines 	  Laat.

Perskes.

(a) Witvleis, lospit-varieteite 	  King Edward VII (bale vroeg).
lnkoos, Early Dawn (vroeg).
Duke of York (matig vroeg).
Peregrine (vroeg middel-sei-

soen).
Pucelle de Malines (middel-

seisoen).

(b) Geelvleis, lospit-varieteite 	  Muir (middel-seisoen).
Elberta (middel-seisoen).

(c) Geelvleis, taaipit-varieteite 	  Tuscan Cling (vroeg).
Philip's	 Cling	 (middelsei-

soen).
Pullar's Cling (laat).
Transvaalse geelperske (laat).

Japanese Pruime.

Santa Rosa 	  Matig vroeg.
Gaviota 	  Middel-seisoen.
Wickson 	  Middel-seisoen.
Kelsey 	  Laat.

Europese Pruime.

Prune d'Agen 	  Laat.
President. 	  Middel-seisoen.
Pride of England 	  Vroeg.

Appelkose.

Alpha 	  Vroeg.
Royal 	  Middel-seisoen.
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'n Ander belangrike saak in verband met varieteite is die van kruis-
bestuiwing. 'n Groot aantal van ons varieteite is self-onvrugbaar, d.w.s.,

Kruis- tensy hulle naby ander geskikte varieteite staan en kruis-

bestuiwing.	 bestuiwing ontvang, is hulle nie in staat om vrugte te vorm
nie. Hoewel sommige varieteite heeltemal goed dra sonder

enige kruisbestuiwing, is dit tog raadsaam vir die boer om sy varieteite altyd
deurmekaar te plant, want dikwels verbeter kruisbestuiwing die drag ook
by selfvrugbare varieteite. Dit geld veral vir pere, appels en pruime. In
die geval van pere word selfs die kwaliteit van die vrug daardeur bevorder.

'n Varieteit wat as kruisbestuiwer gebruik word, moet aan die volgende
vereistes voldoen, nl. : (1) dit moet dieselfde tyd blom as die varieteit
wat bestuif moet word. (2) Dit moet goeie kiembare stuifmeel he. Peer-
varieteite, soos Beurre Diel, Kalbas en Winter Safraan ; en appels soos
Reinette du Canada en Gravenstein is nutteloos as bestuiwers, omdat hul
stuifnneelkorrels so samegestel is dat hulle nie bevrugting kan bewerk-
stellig nie. (3) Dit moet goeie markwaarde besit, byv. Le Conte is 'n uit-
stekende kruisbestuiwer vir Keiffer, maar sy vrugte beteken baie min,
daarom geniet Forelle die voorkeur. Uitgebreide ondersoekwerk op Stellen-
bosch het aangetoon watter van ons varieteite selfonvrugbaar, asook watter
varieteite die beste vir kruisbestuiwingsdoeleindes is. Volledige inligting
hieromtrent kan op aanvraag van die Landboukollege, Stellenbosch, verkry
word.

Varieteite om saam te plant.

Die volgende skema, waarin alleen ons vernaamste varieteite behandel
word, sal aandui watter varieteite saamgeplant kan word om doelmatige
kruisbestuiwing te verkry.

Pere.
Keiffer saam met Forelle.

Packham's Triumph met Louise Bonne of Forelle.

Bon-Chretien met Winter Nelis, Beurre Bosc, Beurre Hardy, Doyenne
du Cornice (ook ander kombinasies in hierdie groep kan gemaak word).

Appels.
Ohenimuri, Cox's Orange Pippin, Granny Smith, York Imperial, Roke-

wood, Delicious (elkeen is 'n geskikte bestuiwer vir die ander).

Vir White Winter Pearmain is 'n bestuiwer nodig wat betreklik vroeg
blom, soos Wemmershoek, Golden Delicious of Apple of Commerce.

Wemmershoek en Rome Beauty is genoegsaam selfvrugbaar en behoef
dus nie noodwendig saam met ander varieteite geplant te word nie.

Japanese Pruime.
Santa Rosa, Kelsey, Gaviota (Santa Rosa is selfvrugbaar maar is 'n goeie

bestuiwer vir die ander twee).

Europese Prune.
Alhoewel daar uitsonderings voorkom, byv. die Prune d'Agen, wat

selfvrugbaar is, is dit wenslik om by die varieteite van hierdie groep altyd
voorsiening te maak vir kruisbestuiwing.

Perskes.
Kruisbestuiwing is nie nodig nie.

Bye is hoofsaaklik verantwoordelik vir die oordra van stuifmeel van
blom tot blom en van boom tot boom. Gewoonlik is daar in ons boorde
genoeg bye en ander insekte teenwoordig om hierdie werk te doen.
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Sommige boere vind daar egter baat by om gedurende blomtyd byekorwe in
die boorde te plaas, sowat een per morg.

In die geval van 'n nuwe boord waar ons die aantal kruisbestuiwers tot
'n minimum wil beperk, kan elke 3de of 4de boom in elke 3de of 4de ry 'n
kruisbestuiwer wees, byv. in die volgende skets word die eersgenoemde
alternatief voorgestel vir peerbome :-

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

x	 0	 x	 x	 0	 x	 x	 0	 x

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

x	 0	 x	 x	 0	 x	 x	 0	 x

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

Waar ons eweveel borne van beide varieteite wil he, kan 4 rye van die
een gevolg word deur 4 rye van die ander, ens., byv. :—

x x 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x

x x 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x

x x 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x

x x 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x

Watter stelsel ons ook at volg, moet die selfonvrugbare varieteit liefs nie
verder as twee borne van die kruisbestuiwer verwyder wees nie. In 'n
reeds gevestigde boord wat selfonvrugbaar blyk te wees, is die enigste uit-
weg om borne op geskikte afstande na 'n kruisbestuiwer oor te ent. In
die jare voordat die oorgeente borne blom, kan bottels water met blom-
mende takke van die kruisbestuiwer aan die boom gehang word, twee
bottels is genoeg vir elke boom, een aan elke kant. Die gewone bree-nek
pintbottel gee heeltemal bevredigende resultate.

Uitle van Boorde.

Die uitkies van die boordgrond is 'n baie belangryke saak vir die boer ;
die hele onderwerp van boordgronde en grondbewerking word dus in 'n
aparte hoofstuk behandel.

Dit is wenslik om rou grond eers vir 'n jaar of wat te bewerk en onder
gewasse te sit alvorens vrugtebome daarop te plant. Uitgeputte grond

Voor-
weer kan verbeter word deur die inploeg van 'n groen-

bereiding van bemistingsgewas. Verder moet sorg gedra word dat die grond
die Grond. diep los is en vry van onkruid, veral kweek.

Die stelsels van afsteek wat vandag die meeste byval vind, is die Vier-
kant, Tussenin-plant (of Quincunx) en tot 'n minder mate die Heksagonale

Afsteek van
stelsel. Met die vierkantstelsel vorm elke vier borne 'n vier-

die Grond.	 kant (sien subseksie B), daar is dus twee wye rye vir bewer-
king. Dit is die eenvoudigste en mees algemene stelsel van

boorduitle. Die tussenin-plantstelsel word gevolg waar grond beperk is en
die boer vrugtesoorte wil plant soos pere en appels, wat lank neem om te
dra. Dan word perskes of Japanese pruime as tydelike borne tussenin
geplant. Hulle moet egter uitgehaal word sodra die permanente borne in

x= Keiffer

o=-Forelle
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voile drag kom. In die geval van die heksagonale stelsel, staan die borne in
reekse van gelyksydige driehoeke. Daar is drie ewewye werksrye en
verder gaan daar ongeveer 15 persent meer borne op 'n stuk grond as
volgens die vierkant-stelsel.

Die mees algemene plantwydte is 20 voet by 20 voet ; die beste wydte
wissel egter of volgens die boordtoestande. Hoe gunstiger die algemene

Plantwydte. 
groeitoestande, des te meer grond en ruimte moet daar vir
elke boom beskikbaar wees, m.a.w. des te wyer moet die

borne van mekaar staan. Appels en pere moet minstens 22 voet by 22 voet
tot 24 voet by 24 voet geplant word, veral as die tussenin-plantstelsel gevolg
word. Met pitvrugte sal 20 voet tot 22 voet vierkant gewoonlik voldoende
wees.

Augustus is die mees algemene planttyd, hoewel dit sours in die somer-
reenstreek betaal our in September te plant. Om sekuur te werk te gaan,

Plant van 
is dit nodig our 'n plantplank te gebruik. Dit bestaan uit 'n

die Boom. reguit plank sowat 5 voet lank en 4 duim breed. In die
middel word 'n driehoek uitgesaag asook een aan elke end.

Die middelkerf van die plank kom om die pen, wat die posisie van die boom
in die boord aandui, terwyl penne ook deur die endkerwe in die grond
gesteek word. Die plantplank en die middelpen word verwyder en die
plantgat word tussen die oorblywende penne gemaak. Die gat word drie
spit diep gemaak, maar alleen die eerste en tweede spitte grond word uit-
gehaal en apart gehou. Grond van die eerste spit, d.w.s. van die vrugbare
bogrond word nou weer ingegooi totdat die gat gevul is tot die gewenste
hoogte. Die plantplank word in posisie gebring en die boompie deur die
middelkerf gehou sodat dit op die losgrond in die gat rus. Die wortels
word mooi uitgesprei en grond goed tussenin gewerk ; meer grond word
toegedien en vasgetrap en die gat verder met losgrond opgevul. Die
boompie moenie dieper geplant word as wat dit in die kwekery gestaan het
nie. As die grond droog is, moet die boompie dadelik natgegooi word.
In die winterreenstreek word uitstekende resultate verkry deur vooraf
mis in die gat te bring. 'n Mandjie goed-gevrotte plaasmis saam met 'n paar
pond rotsfosfaat word met die grond van die derde spit gemeng, dan word
nog grond ingebring en word die boompie geplant. Om die gevaar vir
wortelbrand uit te skakel, word aanbeveel om die gate te maak en die mis
in te bring ruim ses weke voordat die borne geplant word. Die boom
behoort effens vlakker as gewoonlik geplant te word anders kan dit te
veel sak. Onmiddellik na planting moet die boompie tot ongeveer knie-
hoogte teruggesnoei word.

Snoei van Borne.

Die oogmerke met snoei kan as volg saamgevat word :-

(1) om die boom op te lei volgens 'n bepaalde fatsoen, wat sekere
ekonomiese voordele meebring ;

(2) om die kwaiiteit van die vrugte en daardeur die handelswaarde
van die oes te verhoog ;

(3) om die groeikrag van die boom in stand te hou.

Die mees gebruiklike snoeifatsoen by vrugtebome is die oop- of kelk-
vorm. Meeste vrugteboere is so goed bekend met hierdie fatsoen en die
voordele daaraan verbonde dat dit onnodig is om verder op die saak in te
gaan.
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Die draende vrugteboom is geneig om oormatig te dra, met die gevolg
dat die vrugte klein en van 'n swak gehalte is. Deur die boom te snoei,
word hierdie oordrag beperk, en hoewel die vrugte dan gewoonlik minder
in getal is, is hulle indiwidueel groter en van 'n mooier voorkoms. 'n
Ander nadelige uitwerking van 'n swaar oes is dat die groeikrag van die boom
gestuit word. 'n Boom wat nooit gesnoei word nie, sal al minder groei
totdat dit uiteindelik ook baie swak en onreelmatig dra. 'n Goed-gesnoeide
boom behoort jaarliks 'n gesonde nuwe groei aan te toon.

Snoei kan op twee maniere geskied :-
(1) Deur te top of terug te snoei, d.w.s. dele van lote of takke word

afgeknip ; of
(2) Deur uitdun, waar sommige van die lote of takke heeltemal

weggesny word.

As die snoeier wil weet wanneer getop, of wanneer uitgedun of wan-
neer altwee metodes in een proses gedoen moet word, dan moet hy eerstens
goed vertroud wees met die spesifieke uitwerkings van top en uitdun op
die boom.

As ons 'n loot top, dan word die ogles kort onderkant die snit, as dit
ware, geprikkel om weelderig te groei. Afhangende van die strafheid van
snoei, veroorsaak top dus 'n digte vertakking van lote. Dit maak die
betrokke tak natuurlik sterk en dik, maar daarby dikwels te dig. Die geil
lootgroei geskied ten koste van die ontwikkeling van kortlote, vrugtespore
en dralote en sodoende word vrugbaarheid teengewerk deur top. Waar
ons uitdun, sal die groei meer versprei wees op die takke naby die snyplek.
Ons tref gewoonlik die sterkste groei aan die punte van die takke aan en
laer of meesal kortlote en spore. Waar die takke dus lank is, mag uit-
dunning slapheid veroorsaak. Of ons dus in die snoei gaan top of uitdun
sal grootliks afhang van die toestand van die boom. In die geval van jong
borne is uitdun voordeliger, want die boom word daardeur minder ver-
dwerg, en ons is beter in staat om die gewenste snoeifatsoen te verkry, en
ons bring die boom gouer in drag as met top. As die boom egter yl is en
die takke is geneig our slap te word, dan moet ons ook 'n sekere mate van
top toepas our meer vertakking te bevorder. Die hoofdoel van top by die
draende boom is om oormatige drag te verhoed en om die oorbodige pro-
duksie van vrugtespore te voorkom. In enige vorm van snoei, word uitdun
aangewend, maar top nie juis altyd nie, soon byv. sours met jong borne en in
die geval van die perske en die pruimedant geskied, maar hieroor later.

Die snoeier staan maar altyd voor die netelige vraag van hoe straf hy
sy borne moet snoei, en hoewel dit van baie fakton afhang, is daar sekere

grondbeginsels wat deurgaans geld, en die word kortliks
Strafheid	 hier bespreek.
van Snoei.

Talryke snoeiproewe in verskillende dele van die wereld, asook
op Stellenbosch, lewer duidelike bewyse van die dwergende uitwerking van
snoei op die jong boom. Die algehele ontwikkeling van die boom, bo-
aards sowel as onderaards word deur snoei gestrem, en hoe meer ons snoei,
des te kleiner sal die boom uiteindelik wees. Dit word verklaar deurdat
snoei, in watter vorm ook, die blaarvlak van die boom verminder. Soos
ons weet is die Haar 'n baie belangrike voedingsorgaan van die boom, en
indien daar dus 'n tekort aan ontstaan, sal die groei van die boom ook minder
wees. Verder het snoei ook die uitwerking om die dratyd van die boom uit
te stel, m.a.w. hoe meer ons snoei, des te langer sal die boom neem om 'n
winsgewende oes te lewer.
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Jongbome.—Bostaande feite is van groot belang in verband met die snoei
van jong borne, want 'n verkeerde snoeistelsel op hierdie stadium kan later
oorsaak wees van aansienlike geldelike verliese. Ons enigste doel met die
snoei van jong borne is om die fondament neer te 18 van die toekomstige
vorm van die boom. Maa- al te dikwels is die snoei onnodig straf, omdat
daar gans te veel aandag geskenk word aan die fatsoen. Ons oogmerk moet
hoofsaaklik wees om die boom te help om op natuurlike wyse daardie fatsoen
aan te neem, en daarvoor is slegs 'n matige snoei nodig. Die voordele van
die boomvorm is miskien in die verlede te veel beklemtoon en selfs oor-
drywe ; te baie boere beskou snoei nog as 'n „ fatsoen-gee " vir die boom en
niks meer nie, terwyl die vorm in werklikheid een van die minder belang-
rike gesigspunte van die snoei is.

Drabome.—Wat betref die draende vrugteboom, is ons hoofdoel met
snoei om die drag van die boom te reel ; daarom is die snoei hier strawwer
as in die jong stadium. Hier word die strafheid van snoei grootliks bepaal
deur die drag wat die boom aanwys en deur sy groeikrag. Is die boom baie
vrugbaar en jong lootgroei min, dan moet die snoeisker nie gespaar word nie,
terwyl die snoei ook na verhouding ligter moet wees namate die boom
geiler groei en minder dra.

Grondvog speel ook 'n belangrike rol in hierdie verband. Hoe groter
die gevaar vir waterskaarste, des te strawwer moet die snoei wees om die
boom in staat te stel om beter gebruik te maak van die beskikbare water-
voorraad. Waar voldoende fasiliteite vir besproeiing bestaan of waar daar
genoeg reens in die somer val, kan die boom minder straf gesnoei word
(veral minder top) en sodoende toegelaat word om meer te dra.

Die gebruiklike tyd van snoei is gedurende die wintermaande wanneer
die borne rus en nadat die blare afgeval het. Snoei in die somer word

Tyd van 
vandag selde in die winterreenstreek toegepas, want daar

Snoei. steek feitlik geen geldelike voordeel in nie ; bowendien
beteken dit vir die boer gewoonlik 'n groot onnodige onkoste

in arbeid, want dit is maar 'n ophouerige werk, wat op 'n besige tyd van die
jaar plaasvind. Snoei op enige tyd van die jaar wanneer daar blare op die
boom is, is nadelig, want dit strem die boom (en veral die wortelstelsel)
geweldig in sy groei en daar bestaan geen bewyse dat dit op die duur beter
oeste gee nie.

Waar 'n boom uitermate geil groei en nie wil dra nie, kan in die somer
gesnoei word om die wilde groei enigsins te bedaar en aldus op indirekte
wyse die boom laat dra. Maar dis baie beter om so'n boom liewer in
Novembermaand te ringeleer. In die somer kan snoei dikwels nuttig aan-
gew_nd word om die fatsoen by die jong boom te verbeter, b.v. 'n buiten-
sporige raamtak kan getop word om die kelkvorm beter te balanseer, of
onnodige waterlote kan verwyder word.

Die geplante boompie word op 'n hoogte van 18 duim tot 2 voet hoogte
(ongeveer kniehoogte) afgesny. Dikwels egter is die boompie met planting

alreeds vertak en dan kan, se, drie van die sterkste sylote
Snoei met	 wat goed geplaas is, behou en kort getop word, terwyl die
Planting en
'n Jaar	 hoofstam net bokant die boonste sytakke afgesny word. By
Later. die eerste winter na planting sal daar 'n aantal lang lote wees

wat die vorige somer uit die ogies ontstaan het. Ons wil
nou 'n aanvang met die kelkfatsoen maak, dus soek ons hieruit drie of vier
(of meer) sterk lote wat mooi op en om die stam verspreid is en wat die
boom natuurlikerwyse 'n oop kom sal gee. Die snoeier moet hier baie
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oordeelkundig te werk gaan, want dis moeilik om enige vaste reels neer te
le. Dikwels sal 'n mooi sterk loot, wat te regop aan die binnekant groei
of een wat te plat groei, opgeoffer moet word om die boom enigsins 'n
vorm te gee. Ander lote wat enigsins kompeteer met die uitgesoekte arms
word weggesny. Ook moet die groeiwyse van die varieteit in ag geneem
word. Peer-varieteite, coos Doyenne du Comice en Beurre Hardy, is van
natuur dig regop-groeiers, en by hulle moet die kelkvorm maar nou wees
in die binnekant, terwyl by die Royal-appelkoos, wat weer bale uitspreiend
van aard is. die fatsoen plat en breed sal wees. Ons moet probeer om die
vorm by die groeiwyse van die boom aan te pas. Gewoonlik sal dit nodig
wees om die eerste jaar te top, veral as die lote lank is en geneig om slap
te word ; hierdeur bevorder ons 'n vertakking van die arms op 'n redelike
hoogte. Ons meet egter weer waarsku teen te straf top—dis selde nodig
om meer as een-derde van die loot af te sny.

Die boompie het nou op elke raamtak 'n hele klomp nuwe groei gegee
en waarskynlik ook 'n loot of wat op die stam. Nou kies ons aan die punt

van elk van die raamtakke ons leierlote uit, d.w.s. een of
Snoei op	 twee van die sterkste lote, en ons sny ander lote af wat daar
Twejarige
Oudeerdom. n ab uitkom. Hierdie leiers dien as die verlengings van die

raamtakke en daarom meet takke, wat vir die doel gekies
word, in die regte rigting groei ; verder meet hulle oorheersend wees oor
al die ander groei op die raamtak. Die leierlote meet liefs ook nie by-
mekaar uitkom en mikke vorm nie. Die raamtak meet nou nie verder kaal
geskeer word nie, maar laer af kan ons hier en daar 'n sytak behou, want dit
dra by tot die stewigheid van die raamtak en dit gee ook meer blare vir die
long boompie. Ons verwyder net lote wat die boom aan die binnekant
toemaak, of lote wat te plat groei of lote wat te dig bymekaar uitkom. By
pere, veral die regop-groeiers, is dit nodig om soveel moontlik sytakke op
die jong boompie te he, want dis die toekomstige dradele van die boom en
dis hier ook nie wenslik om die leiers te top nie, anders kan die nuwe groei
te veel aan die toppe van die boom gekonsentreer wees.

Ook met ander vrugtesoorte meet ons op hierdie stadium baie ver-
sigtig wees met top ; tensy die leierloot geil en slap is, is dit nie nodig om
dit te top nie. By appels, sommige peervarieteite, Japanese pruime en
appelkose is dit gewoonlik nodig om die lote matig te top, by perskes is dit
selde nodig.

As daar onvoldoende raamtakke op die boom is en daar is 'n geskikte
waterloot teenwoordig op die stam, dan kan die as raamtak gebruik word
om die vorm van die boom aan te vul. Oorbodige waterlote word egter
verwyder.

In hoofsaak word dieselfde stelsel van snoei voortgesit ; elke jaar
word geskikte sterk lote as leierlote gekies, en origens word die lote matig

Snoei in die 
uitgedun, sodat daar op geskikte afstande op die raamwerk

daarop van die boom sytakke kan uitkom, terwyl die boom aa:i die

volgende binnekant so ver doenlik oopgehou word. Wat betref top,
Winter word dieselfde beginsel gevolg as in die tweede jaar. Na 'n
voordat paar jaar, as die raamtakke al bale dig begin word, is dit nie
Boom Dra.

nodig om meer as een leierloot per raamtak te hou nie.

Die boom moet geleidelik in drag oorgaan ; op hierdie stadium is dit
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nog nie volwasse en uitgegroei nie, derhalwe kan dit nog nie swaar oeste
behartig nie. Soorte coos Japanese pruime, perskes en appel-

Snoei as	 kose, wat betreklik you dra, is dikwels geneig om meteens
Boom Begin
Dra.	 te veel te dra. Hier rnoet ons dus strawwer snoei as in vorige

jare, om oormatige drag te voorkom, veral moet die dralote
en vrugtespore goed uitgedun word ; in die geval van appelkose en Japanese
pruime kan selfs lets strawwer getop word. Die meeste appel- en peer-
varieteite is al feitlik uitgegroei voordat hulle groot oeste dra, dus onder-
gaan die snoei op hierdie stadium maar min wysiging. Groei die boom by
sy dra-ouderdom nog gans te wild, dan sal dit selfs nodig weer om nog ligter
te snoei as in vorige jare en veral min of gladnie te top nie. Sommige appel-
en peervarieteite dra aan die punte van lote, en by hulle moet die leierlote
altyd getop word, terwyl die orige lote alleen uitgedun word en nie getop
nie.

Snoei van die Draende Boom.

Op hierdie stadium is die boom volwasse en dra groot oeste ; derhalwe
vereis dit heelwat meer snoei as in vorige jare. Ons oogmerke met die
snoei is nou

(1) Om die fatsoen, waar nodig, nog verder te verbeter, en om
oormatige digtheid in die boom weg te ruim.

(2) Om die drag van die boom te beperk deur 'n stelselmatige ver-
mindering van die drahout.

Dis egter ontmoontlik om 'n beskrywing te gee van die snoei van
draende vrugtebome in die algemeen, want die metode van snoei hang so
baie of van die groei- en drawyse van die boom, dus van die soort en varie-
telt. Ons behandel hier dus net kortliks die spesifieke snoeivereistes van
die perske, pruim, appeikoos, appel en peer.

Al die vrugte-oe kom voor op die Jong lote van die vorige somer se
groei. Gewoonlik tref ons by elke lid op die loot drie oe bymekaar aan,

Perske. 
waarvan die twee buitenste gewoonlik vrugte-oe is ; hulle
is groter en vetter as die spits blaar- of groei-oog in die middel.

As die drahout bale kort en swak is, kom die vrugte-oe gewoonlik een-een
voor en daar is dan ook baie min groei-oe aanwesig.

Die geaardheid van die drahout is feitlik 'n aanduiding hoe straf gesnoei
moet word ; bestaan dit meesal uit kort draers sonder die drie-oog for-
masie, dan wys dit 'n gebrek aan groeikrag aan en dus moet straf gesnoei
en baie drahout uitgedun word. In hoofsaak bestaan die snoei by die perske
uit 'n uitdunning—alleen lote wat lank en slap is, se meer as 'n voet in lengte,
word getop. Die ou metode om alles deur-die-bank straf terug te top,
vind vandag bale min byval.

Die praktiese nadele verbonde aan top by die perske kan as volg opge-
som word :-

(1) Die drag is swakker, tensy meer dralote behou word, maar dan weer
veroorsaak hulle teveel digtheid ;

(2) die getopte lote is baie geneig om terug te sterf, veral in geval van
varieteite wat onderhewig is aan „ vertraagde bot " ;

(3) die nuwe lote, d.w.s. die draers vir die volgende jaar, ontstaan teveel
op die ou draers en te min direk op die ou raamwerk en stamme van die
boom, waar die beste klas drahout geproduseer word ;
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(4) sommige perskevarieteite, soos Tuscan Cling, dra meesal hul vrugte-
oe naby die punte van die leiertakke en by hulle sou top dikwels groot
verliese beteken.

Ons begin die boom snoei onder by sy hoofstam en snoei dan elke raam-
tak op sigself eers klaar. Dit is verkeerd om die waterlote wat so maklik
op die ou dele van die perskeboom ontwikkel, almal weg te neem. Behou
hier en daar een op die stam en ook hoer op aan die raamtakke, want hulle
beskerm die stam teen sonbrand en in later jare ontwikkel hulle ook in
waardevolle drahout. Dikwels kan 'n waterloot gebruik word om die boom
op plekke te vernuwe. Die waterlote wat behou word, moet net liggies
getop word, sodat hul groeigeilheid kan afneem en dralote gevorm word.
Nou dun ons die leiertakdraers mooi eweredig uit op elke raamtak en aan
die punt bring ons die raamtak terug tot 'n geskikte leierloot. Na uit-
dunning moet die draers goed gespasieer weer, sodat sonlig later al die vrugte
kan bereik. Ou dratakke van die vorige seisoen wat geen verdere groei
aangesit het nie, is nutteloos en word dus weggesny. As so'n loot egter 'n
jong draspruit gegee het, kan dit tot daar teruggesnoei word. Ons moet
probeer om die drahout so naby moontlik aan die raam te hou. Verder hou
ons die boom oop in die middel en ook andersins hou ons die vorm in stand.
Die kelkvorm is hier van groter belang as by die meeste ander vrugtesoorte,
want by die perske le die waarde van die vrugteoes grootliks in sy mooi
voorkoms.

Die boom dra merendeels op kortlote of spore, wat op tweejarige en
ouer hout voorkom. Die vrugtespoor hier leef nooit baie lank nie en na

Appel koos. 
'n paar seisoene is dit gewoonlik al uitgewerk. Vrugte-oe
kom egter ook voor op langerige lote, in die drie-oog for-

masie, net soos by die perske ; hulle is meesal te vind op die voorste deel
van die tak. Veral by geil lote tref ons ook die sogenaamde „ besempie "
aan : dit is 'n trossie tingerige vrugtelootjies wat uit die draloot spruit.
Hulle dra gewoonlik nie of, indien wel, dan slegs 'n baie swak en waardelose
klas vrug en is dus van geen nut vir die boom nie.

Die appelkoosboom is meer wild- en platgroeiend van geaardheid as
die perske. Dit is veral waar van die Royal, die soort wat by verre die meeste
in ons land gekweek word. Die draende appelkoosboom word beide uit-
gedun en getop. Deur deeglike uitdunning van lote en spore word daar
nie alleen goeie lig in die boom verskaf nie, maar dit bevorder ook die ont-
wikkeling van nuwe lote en spore by die ou snyplekke. Andersins word
die raamtakke baie you kaal. Die vrugtespore lewe nie lank nie en as hulle
daarby nog sterk kompetisie ondervind dan sal meeste van hulle alreeds na
die eerste drag doodgaan. Dus moet hulle, waar nodig, gereeld uitgedun
word. Die langerige lote, insluitende die leiers, word altyd getop om die
uitputtende drag aan die punte te verhoed ; die strafheid van top hang
natuurlik af van die geilheid van die loot—'n 50-persent top is gewoonlik
die meeste wat nodig is. Waar die „ besempie " voorkom en dit naby
die punt van die loot sit, kan die loot net onderkant dit afgesny word. So
nie, top die loot matig, en dun die besempie goed uit en sny die een of twee
takkies, wat oorbly, goed terug.

Die fatsoen word dikwels by die Royal appelkoos oordrywe. Die boom
is van natuurziritspreiend, en dis 'n groot fout om at die lae takke en water-
lote onderlangs af te sny met die bedoeling om die boom 'n regop kelk-
vorm te gee. Hierdeur word die beste dradele van die boom verwyder
en die stam en hoofarms word meer blootgestel aan sonbrand. Dis ook nie
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juis nodig om die boom so erg oop te maak in die middel nie ; ons snoei
die appelkoos bale minder vir fatsoen as die perske.

Japanese Pruime.—Soos by die appelkoos, kom die vrugte-oe hier ook
merendeels voor op spore en verder op lote in die sogenaamde drie-oog

Pruime. 
formasie. Met uitsondering van een of twee varieteite het
die boom 'n baie bestendige groeiwyse, wat maklik die kelk-

vorm aanneem. Die boom is besonder vrugbaar en vorm baie maklik
spore ; derhalwe eis dit ook 'n strawwe snoei. Nie alleen moet jong lote
uitgedun word nie, maar ook baie van die ouerige spore. Soms kan gedeeltes
van die raamwerk ook uitgesny word, veral op plekke waar die boom dig
word. Die leierlote en ander sylote moet straf getop word (minstens

tot	 afgesny), anders ontwikkel hulle te veel spore en sit te min groei
aan.

Die Pruimedant verlang baie minder snoei as die Japanese pruim. Hoe-
wel baie boere die boom geheel-en-al nie snoei nie, betaal dit tog om jaarliks
'n ligte snoei toe te pas. In hoofsaak bestaan die snoei uit 'n stelselmatige
maar ligte uitdunning van takke en tote op die hele boom, en baie min of
geen top nie. In plaas van top is dit beter om 'n tak na 'n syspruit terug
te bring. Die boom dra byna uitsluitelik op spore.

Die drawyse van die appel en peer kom baie ooreen ; by beide soorte
kan vrugte-oe op twee maniere voorkom, nl. : (1) op die end van spore,

A ppels en 
en (2) aan die punte van jong lote. In teenstelli.ng met die

Pere. pruim en appelkoos eindig die vrugte-oog altyd op die end
van die spoor ; daarom ook vind die verlenging van die vrugte-

spoor nie in 'n reguit lyn plaas nie, maar wel kruis en dwars. Met goeie
behandeling kan 'n spoor vir 'n lang periode so aanhou vertak en vrugte-
oe vorm, dikwels 10 jaar en 'anger.

Gewoonlik dra dieselfde deel van die vrugtespoor nie elke jaar nie,
maar slaan oor. Aan die jong loot word die vrugte-oog ook aan die end
gedra, maar onder gunstige omstandighede kan daar ook miskien 'n paar
vrugte-oe sydelings naby die end van die loot ontwikkel.

Spoordraers en Puntdraers.—Appel- en peervarieteite kan volgens hul
drawyse in twee hoofklasse verdeel word, nl. : (1) varieteite wat hul lewe
lank uitsluitelik op spore dra, kortweg genoem spoordraers, byv. White
Winter Pearmain, Ohenimuri en Delicious appels, en Beurre Hardy, Beurre
Bosc en Doyenne du Comice pere ; en (2) varieteite wat in hul eerste dragte
merendeels aan die punte van jong lote dra, maar namate hulle ouer word,
ook meer op spore dra, kortweg genoem „ puntdraers " byv. Rome Beauty,
Jonathan en Versfeld appels, en Bon-Chretien pere.

By die spoordraers is die snoei betreklik eenvoudig : vereers word
gesnoei om digtheid in die boom te voorkom, om sodoende beter deurlating
van sonlig na die dradele te kry. 'n Vrugtespoor wat afgesluit is van sonlig,
sal you tekens van agteruitgang wys en later ontwikkel dit ook nie meer
vrugte-oe nie. Daarom dun ons oral op die raamtakke oortollige lote en
takke uit. Verder moet ons die drag van die boom binne perke hou, want
op hierdie stadium word nuwe vrugtespore vryelik gevorm, en soos ons
gesien het, lewe die bestaande spore betreklik lank. Dus hoewel ons by
die jong boom min of gladnie top nie om spoorvorming soveel moontlik
aan te moedig, moet ons nou meer top om die nuwe spoorproduksie enigsins
te beperk. Laat ons die boom toe om te veel spore te vorm dan sal dit as
gevolg te min groei.
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Nieteenstaande dit sal die boom op later leeftyd 'n groot spoordra-
oppervlakte he en dan sal dit ook nodig wees om die spore te snoei. Dit
beteken dat gedeeltes van die ouerige spoorvertakkings asook 'n enkele
hele spoor hier en daar afgesny word. Die oorblywende spore sal, as gevolg,
'n sterker groeikrag kry en ook 'n beter gehalte vrug produseer. Hierdie
spooruitdunning is veral van groot belang by die ouerige klas draboom
(15 tot 20 jaar en ouer) asook by ou verwaarloosde borne.

Met sommige van ons peervarieteite soos Beurre Hardy, Doyenne,
Louise Bonne word soms moeilikheid ondervind om 'n goeie fatsoen in die
draende boom te kry. Hierdie varieteite is baie sterk piramidaal in groei-
wyse ; hulle word van jongsaf baie min gesnoei, met die gevolg dat hulle
by dratyd alreeds bale hoog is en nog maar bale min oop is aan die binne-
kant. Die beste sou hier wees om die raamtakke 'n end terug te bring
tot geskikte sterk sytakke. Namate die boom dra, sal die gewig van die
vrugte-oeste die boom nog verder oop trek.

Die vernaamste verskil in snoei tussen spoordraers en puntdraers is
dat by laasgenoemde daar baie min lote op die boom getop word. Die
leierlote moet egter altyd getop word, anders dra hulle aan die punte in
plaas van om groei aan te sit. Origens word die lote alleen goed uitgedun.
By geil bome word voorkeur gegee aan dralote van kort tot middelmatige
lengte, terwyl die lang, pap lote of afgesny of sowat een-derde teruggetop
word.

Die Bon-Chretien-peer is bale lief om saam met die end-vrugte-oog ook
'n aantal sy-vrugteogies op sy draloot te vorm ; hierdie klas loot word
wel getop, maar alleen soveel as wat nodig is om die vrugte-oe te verminder
tot een of twee per loot.

Uitdun van Vrugte.

Snoei alleen is dikwels nie voldoende om die boom van 'n oormatige
drag te vrywaar nie ; derhatwe is ons genoodsaak om later ook van die jong
vruggies uit te pluk. Die uitdun van vrugte is dus, as dit ware, 'n aanvulling
van die snoeiwerk. Hoewet uitdun op sigself 'n baie belangrike werk in
die boord is, kan dit nooit geheel-en-al die pick van snoei inneem nie. Som-
mige boere is geneig om hul bome te min te snoei en koester dan die hoop
dat alles reg sal kom wanneer die oes eers uitgedun word. Dis verkeerd,
want teen die tyd wat die vrugte uitgedun word, is 'n groot deel van die
skade alreeds aangerig, daar beide die blom en die vorming van 'n groot
hoeveetheid oorbodige vruggies baie uitputtend op die boom werk. Buiten-
dien is dit baie goedkoper om die vrugte-oes met die snoeisker te verminder
as om die vrugte met die hand uit te dun.

Uitdun is van groot belang in die geval van pitvrugte soos perskes,
Japanese pruime, kaalperskes en appelkose, want die verkoopwaarde van
hierdie soorte berus hoofsaaklik op but grootte, kleur en algemene voor-
koms. Wat betref appels en pere is die produksie van uitermate groot
vrugte onekonomies, want sutke vrugte verkoop nie so goed nie, veral op
die oorsese mark. Ons verkies liewer dat die boom 'n groot oes van
middelmatig groot vrugte sal lewer. As die oes egter buitengewoon swaar
is, dan is 'n seker mate van uitdunning tog te regverdig om vrugte van egale
en redelike groottes te kry, asook terwille van die groeikrag van die boom.

Daar appels en pere uitsluittik in trosse gedra word, kan die bestryding
van kodlingmot ook meer doeltreffend geskied as uitdunning toegepas word.
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Met uitdun kan begin word sodra daar nie meer natuurlike afspeen van
jong vruggies plaasvind nie, en hierdie werk moet so you moontlik klaar

Tyd van
kom voor die vruggies te ver gevorder is. Die mees alge-

Uitdun.	 mene tyd vir vrugte-uitdun is Oktober–November, afhangende
van soort en varieteit. Appels kan selfs nog later uitgedun

word.

Metode en Strafheid van Uitdun.—Nes by snoei, hang die strafheid van
uitdun van verskillende faktore af : hoe gunstiger die algemene toestande
vir die boom is, des te meer kan dit toegelaat word om te dra, m.a.w. des
te minder behoef uitgedun te word. Waar die boord baie blootgestel
is aan wind, word minder as gewoonlik uitgedun ; veiligheidshalwe kan ons
liewer die boord weer 'n keer deurgaan, indien dit nodig mag blyk.

Die grootte en kwaliteit van die vrug word hoofsaaklik bepaal deur die
hoeveelheid blare op die draloot, wat vir elke vrug beskikbaar is. Die

Die Perske. 
ondervinding het geleer dat by die perske die kart draer,
weens sy klein blaarvlak, selde instaat is om meer as een groot

vrug ordentlik ryp te maak, terwyl die sterker, langer draloot 2 tot 3 perskes
van die gewenste gehalte maklik kan behartig. Elke draloot moet dus op
sy eie meriete behandel word ; met die uitdun pluk ons al die vruggies op
die draloot uit, behalwe 1, 2 of 3 (na gelang van die sterkte van die draer)
van die grootste en die beste.

Misvormde en insekbeskadigde vrugte word in elk geval verwyder,
terwyl dubbele-perskes ook so ver moontlik uitgepluk word.

Die digte trosse vrugte op die spore word verminder tot een, of uiters
twee mooi gesonde vrugte, terwyl die vrugte wat op lote voorkom tot

Japanese	
so'n mate uitgedun word, dat die wat oorbly van vier tot

Pruime.	 agt duim uitmekaar is. Vrugte naby die punte van lang lote
en leierlote is van min waarde en kan almal afgepluk word.

Op spore en op korterige lote kan gemiddeld twee tot drie vrugte
gelaat word, maar die lang lote moet straf uitgepluk word, net soos by

Appelkoos. 
die pruim. Vrugte wat op die sogenaamde „ besempies "
gedra word, moet alma) weggeneem word.

Die vrugtetros kan uitgedun word sodat daar sowat drie of twee vrugte
oorbly ; indien moontlik, behoort hulle nie mekaar te raak nie. As die

Appels en	
oes buitengewoon swaar is, kan selfs een vrug per tros gelaat

Pere.	 word. Vrugtetrosse wat op die punte van lote gedra word,
behoort ook meer uitgedun te word as waar dit op spore voor-

kom. By appels en pere word die gebruik van klein skertjies aanbeveel in
plaas van om die vrugte met die hand af te pluk.

Voortplanting.

Steggies word in die herfs of vroeg in die winter van ryp eenjarige
lote gesny, gewoonlik in lengtes van 8 tot 10 duim. Hulle word dan diep

Steggies. 
geplant sodat net die boonste ogie of twee bokant die grond
uitsteek. Gewoonlik plant ons hulle taamlik dig op mekaar

(se 3 duim uitmekaar) maar die rye moet wyd genoeg wees vir gerieflike
grondbewerking.

Steggies gee sterk bonne met wortelstelsels wat nie agterstaan vir die
van pitbome nie. Die wynstok, kweper en vyeboom word uitsluitlik deur
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steggies voortgeplant. Dit is 'n baie eenvoudige, en tewens die goed-
koopste metode van voortplanting, maar ongelukkig is daar so min van ons
kommersiele vrugtesoorte wat van steggies groei.

Proewe op Stellenbosch toon egter aan dat enkele van ons varieteite
wel met sukses van steggies gekweek kan word, b.v. Methley en Santa Rosa-
pruime en Keiffer-peer. Die grootste gros van ons varieteite groei egter
geheel-en-al nie, of anders is daar maar baie min steggies wat vat. Ons
kan hulle ook nie as pitbome kweek nie, want saad plant nie die varieteit
suiwer voort nie, daarom dat ons vrugtesoorte vandag hoofsaaklik op on-
derstamme geent of geokuleer word.

In die kwekery word inleers meesal gebruik in verband met die ver-
menigvuldiging van onderstamme. Die jong onderstamboompie word in

Inleers. 
die winter plat geld en met grond 'n paar duim dik toegegooi.
Lote ontstaan uit die ogies met wortels aan die onder-end.

Gewoonlik word in die comer die grond nog 'n keer opgeerd en in die
daaropvolgende winter kan die nuwe boompies afgesny en in die kwekery
uitgeplant word.

'n Ander metode om inleers te maak is om die boompie tot naby die
grond of te sny en om dan die spruite wat uitkom met klam grond om hul
basis te bedek.

Hier dien vermeld te word dat onderstamme, wat vegetatief (d.w.s.
deur steggies of inleers) voortgeplant word, baie meer egaal en tipe-eg is
as die wat van saad gekweek word.

Ongelukkig word ons voorraad onderstamme in Suid-Afrika nog meesal
as pitbome gekweek, grootliks omdat dit goedkoper en makliker as inleers

under-
is. Waar saad gebruik word, moet dit in klam sandgrond

stamme.	 bewaar word tot by planttyd in die lente. Pitperske-boom-
pies van die Transvaalse geelperske, die ou Kaapse tipes en

die Muir, dien nog vry algemeen as onderstamme vir perskes, appelkose en
pruime. Verder word Myrobolan en Mariana pruim-onderstamme in die
Iaaste tyd ook baie gebruik, veral by die pruim. Mariana gee egter nie onder
alle omstandighede goeie resultate nie.

Vir peeronderstamme word pitbome van die wildepeer gebruik. Ons
gebruik in Suid-Afrika twee tipes onderstamme vir appels, nl. vlekproef-
onderstamme (Northern Spy) en gewone pitboomonderstamme (ook
genoem soetappel-onderstamme). Omdat dit moeilik is om bloedluis op
die wortels van die appelboom te beheer, word die Northern Spy-appel,
wat bestand is teen hierdie plaag, as onderstam gebruik in streke waar bloed-
luis 'n gevaar is. Onderstamme word verkry deur middel van inleers of
steggies waaraan 'n stukkie wortel geent is. Die Northern Spy gee egter
'n swak en vlak wortelstelsel en is geneig om die boom te dwerg. Daarom
word in dele van die land, waar die bloedluis genoegsaam deur die parasiet
(Aphelinus mali) in bedwang gehou word, voorkeur aan die gewone pit-
boom-onderstamme gegee. In die winterreenstreek word al meer en meer
van Northern Spy-onderstamme afgesien. Vir soetappel-onderstamme word
gewoonlik pitte van enige sterkgroeiende soetappelsoort gebruik, meesal
van die Wemmershoek.

Ent en Okuleer.

Die jong onderstam-boompie word soms geent, maar gewoonlik
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geokuleer, terwyl ent meesal gebruik word by die oorwerk van borne.
Okuleertyd is omstreeks die middel van die somer (Januarie—Februarie) of
indien besproeiing toegepas word, selfs nog later, solank as die bas nog
los is. Die onderstam moet minstens potlood-dikte he en liefs hout weer
van dieselfde jaar se groei. Die blare onderlangs op die onderstam word
afgemaak en op 6-duim hoogte op 'n gladde plek op die stam word 'n T-snit
van omtrent die lengte van 'n duim (lien Fig. 1) net deur die bas gemaak.
Die okuleerhout bestaam uit sterk gesonde lote van dieselfde somer se
groei ; at die blare by die ogies word afgesny om uitdroging te verhoed,
maar 'n kort gedeelte van die bladstingel word gelaat om die hantering
van die ogie te vergemaklik. Die okuleerhout moet in klam dock of sak
ingedraai word.

Fig. 1.—Okuleer van vrugtebome : A, 'n regop- en dwars-sny in
die bas, gelyk aan 'n T ; B, die bas opgelig om die ogie te
ontvang ; C, die ogie ingesit, gereed om vasgebind te word;
D, die opening toegebind sodat net die ogie oop is ; E, en
F, voor- en agterkant van die ogie ; G, takkie waarvan
okulasies geneem word.

Maak die sny sowat 'n half-duim bo- of onderkant die ogie en sny onder
die ogie deur tot dieselfde afstand anderkant uit. Die entjie bestaan dan
uit 'n enkele ogie op 'n skildvormige stuk bas, wat 'n klein stukkie hout aan
die onderkant insluit. Laasgenoemde moet egter nie uitgesny word nie.
Die entjie word diep in die T-snit afgedruk en styf toegedraai met raffia
sodat alleen die ogie uitkom. As die ogie na 2 tot 3 weke nog vars is en die
stukkie bladstingel met aanraking maklik afknak, dan het dit gevat en word
die raffia dadelik losgesny. Dis selde dat die ogie, nadat dit vasgegroei het,
nog dieselfde somer stoot. In die volgende winter word die boompie sowat
4 duim bokant die okulasie afgesny. Sny nie stomp of alvorens die loot
wat die ogie gee, sterk genoeg ontwikkel is nie. Intussen kan die stompie
gebruik word om die lootjie, wat maklik deur wind beskadig kan word, aan
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vas te maak. Onder gunstige omstandighede is die boompie twee jaar na
die pit geplant is, gereed vir die boord.

Die oorwerk of af-ent van vrugtebome is 'n bale waardevolle boord-
praktyd ; dis net jammer dat daar vandag nog so bale boere is wat nie die

oorwerk
volste gebruik daarvan maak nie. Die voordele daaraan ver-

van Borne.	 bonde is duidelik ; onbetalende varieteite kan binne 'n jaar
of twee in winsgewende varieteite verander word, sonder om

bale van die grootte of drakrag van die oorspronklike boom op te offer ;
ook in gevalle van boorde wat swak dra weens gebrek aan kruisbestuiwing
kan dit, soos ons reeds gesien het, bale nuttig aangewend word.

Dit sal egter nie betaal om enige moontlike klas boom oor te werk nie ;
om die beste resultate te verkry moet die boom nog goed groei en ook
andersins gesond wees.

'n Algemene fout wat bale boere vandag nog maak in verband met
oorwerk, is om die hele boom stomp af te saag in sy hoofstam of in die dik
raamtakke. Al „ vat " al die ente ook goed, kry hy nooit weer 'n ordentilke

Fig. 2.—Kloof-enting : A, stam afgesny en kloof oop-
gespalk deur wig ; B, steggies ingesit en wig
uitgetrek ; C, klein wig om kloof oop te hou ;
D, wys steggies reggesny.

groot klas boom nie en hy sal baie jare moet wag voordat 'n kommersiele
oes gedra word. Waar ouerige bome met dik stamme so behandel word,
genees die groot wonde beswaarlik en vrot dikwels af en vroeer of later gee
die boom gewoonlik heeltemal in.

In sommige Europese lande word 'n beter metode gevolg. Hier word
meeste van die raamtakke van die boom behou, terwyl die sytakke tot 'n
klein afstand van die raamtak teruggebring word. Enting word dan op die
sytakke toegepas. Die raamtakke self kan ook effens teruggesaag word en
dan bo-op geent word.

Hierdie stelsel neem natuurlik heelwat meer tyd en arbeid in beslag as
die ou metode van oorwerk, maar die groter onkoste word dubbel vergoed
deurdat die boom na 2 jaar al weer 'n groot oes lewer en omtrent nog net
so groot is as wat dit voor enting was. Die metodes van ent wat gevolg
word is gewoonlik of kloofenting Of basenting. Met beide word die beste
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resultate verkry op stamme wat dunner as 3 of 4 duim is ; op bale dun
takke of op lote is dit egter beter om tongenting toe te pas. Die beste
enttyd is laat in winter net voordat die borne uitloop. Bogenoemde ent-
metodes word kortliks hier beskryf :—

Kloofenting.—Die tak word glad en effens skuins afgesny of afgesaag en
daarna met 'n sterk mes op spesiale ent-yster gekloof. Die entjie bestaan
uit 'n steggie van 2 tot 3 ogies ; dit word aan die onderend wigvormig
gesny. Dis egter wenslik om die wig effens skuins te maak sodat die bas
aan die een kant breer is as aan die ander. Met die bree kant na buite, word
die entjie in die spleet aan die kant van die stam afgedruk. Om seker te
maak dat die kambuimlae kruis, word die entjie effens skuins na buite
geplaas. 'n Entjie kan aan elke kant van die kloof gesit word. Alle ent-
wonde asook die punte van die entjies word met entwas toegesmeer om
uitdroging te verhoed. (Fig. 2.)

Basenting.—Hier word die stam nie gekloof nie, maar na dit afgesaag is,
word 'n regaf-sny van omtrent 'n duim lengte deur die bas gemaak. Die
entjie is nes by kloofenting, maar aan die onderend word net een skuins
snit gegee. Dit word onder die bas by die vertikale snit afgedruk, met die

Fig. 3.—Bas-enting : A, stam afgesny en bas oopgetrek
om ent te ontvang ; B, entjie soos reggesny ;
C, entjie soos ingesteek tussen bas en stam.

gesnyde kant na binne. Twee of drie basente is gewoonlik genoeg vir 'n
tak. Dis wenslik om raffia om die stam te draai, om sodoende die entjies
stewig in posisie te hou. Alle wonde moet ook met entwas toegesmeer
word. (Fig. 3.)

Tongenting.—Die stam en entjie moet omtrent ewe dik wees of anders
kan die entjie 'n ietsie dunner wees. Net  soos by die ander entmetodes,
bestaan die entjie uit 'n kort steggie met 2 of 3 ogies. Die punte wat gelas
moet word, word eners skuins gesny en 'n tong of spleet ingemaak. Hulle
word inmekaar gevoeg, sodat die bas minstens aan eenkant ooreenslaan,
stewig met raffia vasgedraai en entwas opgesmeer. (Fig. 4.)
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Sedert kort-gelede is daar in Australie 'n nuwe stelsel van oorwerk in
swang ; dit word veral by appel- en peerbome met 'n groot mate van sukses

toegepas. Die metode word ook in die proefboorde van
Verbeterde	 Stellenbosch se Landboukollege uitgetoets en tot dusver skyn
Metode
Af-ent. van die resultate baie bevredigend te wees. Die voorafbe-

handeling van die boom is byna net soos by die Europese
stelsel, maar in plaas dat gedeeltes van die sytakke behou word, word hulle
almal skoon afgesny, sodat net die blote raamwerk van die boom bly staan.
'n Spesiale soort sy-enting word dan orals op die boom toegepas met
'n gemiddelde afstand van sowat 6 tot 8 duim tussen die entjies. 'n
Omgekeerde L-snit word net deur die bas gemaak. Die entjies bestaan

Fig. 4.—Tong-ent : A, stam teruggesny en reggemaak
vir die entjie ; B, entjie reggesny om in te
pas ; C, C, wys die tong om die entjie in
posisie te hou ; D, die ent soos vasgesit en
gereed om vasgebind te word.

uit gewone eenjarige lote wat egter nie te dun moet wees nie ; 'n goeie
lengte is omtrent 5 duim, d.w.s. !anger as met die ander entmetodes. Aan
die onderend van die entjie word 'n lang skuins snit gegee en 'n korter een
aan die teenoorgestelde kant. Dit word styf onder die bas ingedruk, met die
korter snit na benede, vasgeslaan met 'n kort skoenspyker duim lengte)
en at die wonde met entwas bedek. Op Stellenbosch is goeie resultate
verkry deur eenvoudig 'n enkele skuins snit in plaas van 'n omgekeerde
L-snit te maak en die entjie dan styf onder die bas in te druk. Vasspyker
is dan nie nodig nie, met die gevolg dat die entwerk heelwat gouer gaan.
Hierdie metode werk veral goed as die bas alreeds taamlik los is (Fig. 5).

Die beste tyd om te ent is in die lente as die borne begin stoot ; die
enthout moet egter nog slapend wees en sours sal dit nodig wees om die
entjies in te le, om dit slapend te hou. Sovee! as 90 persent en selfs nog meer
van die entjies vat gewoonlik, sodat die boom alreeds die eerste somer 'n
goeie groei aansit. Vrugtespore word nou ook at gevorm, met die gevolg
dat die boom reeds 15 tot 16 maande na afenting goed in drag is. As daar
vrugte-oL op die entjies aanwesig is, soos dit wel met somrnige van die
puntdraende peer- en appelvarieteite kan gebeur, kan ons selfs at die eerste
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somer 'n ligte oes verwag. Die Australiers wil voorgee dat 'n appelboom
wat op hierdie stelsel afgeent word, in staat is om die eerste somer 4 boesels
en die tweede somer 16 boesels vrugte te lewer.

Die groot onkoste van hierdie oorwerk-stelsel is dus maar 'n nietigheid
in vergelyking met die groot geldelike voordele daaraan verbonde. Gedu-
rende die eerste somer sal „ wilde " lote gereeld uitgebreek moet word,
maar in later jare sal hulle baie min moeilikheid gee.

Hoewel daar verskeie entwas-preparate te koop is, kan die boer self
maklik sy eie entwas voorberei. Vier pond harpuis word fyngemaak en

Entwas.
goed saamgesmelt met twee pond byewas en een pond skaap-
of beesvet. As die mengsel nie dadelik gebruik word nie,

kan dit in kouwater gegooi word om dan met die hande deurgewerk en
opgerol te word vir latere gebruik. Dit is 'n uitstekende entwas, maar dit
moet warm gemaak word of hewer gesmelt as dit gebruik moet word. 

jfa   

A.	 C.
Fig. 5.—Kant- of Stomp-enting : A, toon die omgekeerde L-sny in die bas ;

B, is die entjie reggesny vir insit ; C wys die entjie soos vasgesit.

'n Koue entwas kan gemaak word deur 1+ lb. harpuis met 'n 4. lb. bye-
was saam te smelt, die mengsel effens te laat afkoel en dan 1 eetlepel terpen-
tyn en 10 eetlepels alkohol of brandspiritus by te voeg. Die klaargemaakte
mengsel moet min of meer soos aangernaakte verf wees en dit moet dig
bewaar word.

Ons kan borne ook deurmiddel van okuleer oorwerk ; dit vind veral
byval by perskes en ander pitvrugtesoorte. Die boom word straf uitgedun
en teruggesnoei, sodat dit bale jong spruite en waterlote op die stamme kan
gee. Dan word die gewone okulasie op hierdie lote toegepas. As die
okuleerhout geskik is, kan al vroeg (se November of Desember) met
okuleer begin word sodat die ogies nog dieselfde somer kan groei.
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Verpakking van Vrugte.

Die verpakking van vrugte vir uitvoer is 'n werk wat heelwat kennis
en ondervinding vereis ; daarom sou dit vir die boer wat horn vir die eerste
keer op uitvoer wil toele, wenslik wees dat by eers 'n tyd deurbring in 'n
goeie pakhuis om die werk in al sy vertakkings te leer ken.

Alle uitvoervrugte is onderworpe aan staatsinspeksie ; die betrokke
Regulasies is gratis verkrygbaar van die Hoofvrugte-inspekteur, Dokke,
Kaapstad, en dit moet stiptelik deur die boer nagekom word anders word
sy vrugte nie vir uitvoer toegelaat nie. Onder andere, word in die Regu-
lasies sekere standaarde neergele insake die gradering van vrugte, maat-
houers om in te pak, en die pakmetodes wat gevolg moet word. Verdere
inligting omtrent die verpakking van pere en appels is verkrygbaar van die
Departement van Landbou en Bosbou. Hier word slegs 'n kort uiteen-
setting van die vernaarnste werksaamhede in verband met die uitvoer van
vrugte gegee.

Die pryse wat ons vrugte in die buiteland behaal, word grootliks bepaal
deur die gehalte van die vrugte by aankoms oorsee. Die skeepsvervoer
geskied onder verkoeling, en selfs voor verskeping word die vrugte by die
hawe eers deeglik voorafverkoel. Die boer self is in staat om die goed-
houvermoe van sy vrugte te beInvloed deur die regte klas vrug te produseer,
dit or die gewenste stadium van rypheid te pluk, en om dit verder met alle
sorg te hanteer en eindelik om die beste metodes van verpakking te volg.

Daar bestaan nie eintlik vaste reels in die praktyk omtrent die stadium
van rypheid wanneer vrugte vir uitvoer gepluk moet word nie ; dis meren-

Plukstadium. 
deels 'n saak van ondervinding. Perskes word gepluk as hulle
vol uitgeswel en goed verkleur is, d.w.s. as hulle hard ryp is.

Die pluktyd van pruime word volgens kleur bepaal, byv. Santa Rosa as dit
ligrooi is ; Wickson, as die punt van die vrug 'n diep-geel kleur aanneem ;
Gaviota as die kleur na ligrooi begin deurslaan. Pere moet al uitgeswel
wees en nie meer die dowwe onrype voorkoms he nie ; as die vrug opgelig
word om gepluk te word, dan moet die stingel maklik skei van die spoor.
Appels word meesal volgens grootte en kleur gepluk. Sommige boere wag
totdat die pitte begin verkleur, maar dis nie altyd 'n betroubare aanduiding
nie.

Die bepaling van die plukstadium deur die boer is dus nog grootliks
'n saak van skatting, en al te dikwels is die skatting verkeerd, met die gevolg
dat baie van ons vrugte nog vandag Of te groen Of oorryp oorsee aankom.
Wat die posisie nog erger maak, is dat die beste plukstadium kan afwissel
volgens streek en selfs volgens seisoen. Kort gelede is seker chemiese
toetse deur hierdie Landboukollege ontwerp, waardeur die plukstadium van
vrugte bepaal kan word. Deur hierdie maatstaf in verband te bring met
kleur- en ander uiterlike veranderings van die vrug, sal dit moontlik wees
om eersdaags die plukstadium van verskillende varieteite onder 'n ver-
skeidenheid van toestande te standaardiseer. Dit sal stellig vir ons uitvoer-
handel baie beteken.

Hantering van die Oes.—Met die pluk moet die vrugte baie versigtig
gehanteer word, want die kleinste letsel of kneusplek kan later bederf ver-
oorsaak. Vir perskes en pruime word plat plukkiste gebruik wat met
houtwol uitgevoer is en waarin die vrugte nie meer as een laag diep le nie.
Appels en pere kom in pluksakke, en as die vol is, word die vrugte ver-
sigtig in die plukkiste gelos. Gewoonlik word 'n dieperige plukkis gebruik,
maar dit behoort nie weer as driekwart gevul te wees nie. Ook die vervoer
na die pakhuis moet uiters versigtig geskied.
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Alle insekbesmette, gekneusde, stukkende of erg gemerkte vrugte word
uitgegooi en die orige word in die twee grade gegradeer as „ Selected

en	 Choice." Die verskille tussen hierdie grade berus uit-
Gradering. sluitlik op kleur en algemene voorkome. „ Selected " sluit
in die beste monsters met die mooiste kleur en wat vry is van enige merke
wat die voorkoms van die vrug benadeel. Verder word al die vrugte volgens
grootte (middellyn) gegradeer terwille van verpakking. Gradering vir
grootte kan met die hand gedoen word met behulp van gradeerplanke, of
waar groot hoeveelhede vrugte hanteer word, deur middel van 'n masjien-
gradeerder. Perskes wat maklik gekneus word, moet altyd met die hand
gegradeer word.

Alvorens die vrugte gegradeer word, moet die spuitoorblyfsels (arseen-
oksied) op appels en pere eers verwyder word deur die plukkiste met die
vrugte in 'n 1-persent Soutsuur (HC I) oplossing (1 gallon kommersiele
soutsuur op 32 gallon water) vir 1 tot 1+ minute te dompel en daarna in
vars water of te spoel. Hierdie middel moet ook toegepas word in geval
van vrugte wat plaaslik bemark word. Voile besonderhede omtrent hierdie
suiweringsproses kan van die Departement verkry word.

Perskes word verpak in kissies met 'n buitemaat van 18 by 12 duim en
diepte volgens die grootte van die vrug, byv. 21, 3 of 3+ duim. Die kissie

Pak. 
moet met houtwol uitgevoer word. Die vrugte word in
sypapier toegedraai en met houtwol tussen die vrugte gepak ;

elke gepakte vrug moet feitlik in 'n nessie houtwol le. Verder moet die
pak diagonaal wees, d.w.s. die rye moet in die lengte van die kis skuins loop.
Die mees gebruiklike stelsel is 2 : 2, 3 : 2, 3 : 3, en 4 : 3 ; alleen een laag
vrugte word verpak. Die uitvoerregulasies gee aan hoeveel vrugte per kis
in e!ke grootte-graad gepak moet word. Pruime word in dieselfde grootte
van kis verpak as perskes, maar daar is 'n groter speling in die metodes
van pak wat gevolg kan word. Pruime van 2+ duim middellyn en meer word
toegedraai, in een laag verpak net coos by perskes, alleen met die verskil
dat daar geen houtwol tussen die vrugte kom nie. Vrugte van 11 duim tot
2+ duim middellyn kan op drie maniere verpak word, nl. (1) toegedraai in
enkele lae nes die vorige, (2) in dubbele lae ingedraai of on-ingedraai, of (3)
in drie lae ingedraai. Pruime wat kleiner is maar wat tog vir uitvoer toe-
laatbaar is, word in twee of drie lae on-ingedraai of ingedraai verpak. Volgens
die jongste uitvoerregulasies is daar feitlik 3 grade, nl. „ Selected," „ Choice "
en on-ingedraaide pruime. Op eenlaag kissies word alleen die getal en graad
van pruime gesit, terwyl by dubbel of drie-laag ingedraaide vrugte ook die
netto gewig van die vrugte op die kissie gedruk moet staan.

In geval van on-ingedraaide vrugte mag die name „ Selected " en
„ Choice " nie op die kissie verskyn nie, maar alleen „ Unwrapped " met die
netto gewig van die vrugte. By die verpakking van pruime wat nie toe-
gedraai word nie, behoef ons nie die kis met houtwol uit te voer nie ;
geriffelde papier kan onder in die kis geplaas word, asook tussen elke laag
vrugte en ook bo-op die vrugte. Waar houtwol gebruik word, moet gladde
papier onder, tussen, en bo-op die lae vrugte geplaas word.

Die verskillende getalle vir die pak van pruime word in die Regulasies
aangegee. In die verlede is uitsluitlik die eenlaag-pak vir pruime toegepas,
maar vandag is die neiging al meer en meer om vir grootmaat-verpakking
en die goedkopere pakmetodes te gebruik.

Appels word verpak in die standaard-appelkis (18 duim by 11+ duim by
10+ duim binne-afmeting). Die hele kis word met papier uitgevoer met nog
geriffelde papier op die bodem van die kis, en na die pak, ook onder die
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deksel. Die pakkery is heeltemal anders as by perskes of pruime, d.w.s.
die vrugte word nie styf teen mekaar gepak nie, maar wel los, sodat die
boonste lae in die holtes van die onderste vrugte kan sak. Voile aan-
wysings omtrent die pak van appels is verkrygbaar van die Departement.
Hoewel pere nog in platkissies verpak word, word dit vandag meesal in groot
maat verpak. Die gebruiklike maathouer is die nuwe peerkis met binne-
afmetings van 18 duim by 11+ duim by 84 duim. Die beginsel van pak is
byna net soos by appels ; vroeer is die appelkis ook vir pere gebruik, maar
vanaf die 1934-35-seisoen is die gebruik van die peerkis verpligtend gemaak.
(Skryf aan die Departement van Landbou en Bosbou vir informasie oor
uitvoerregulasies en pamfiette oor verpakking, ens.)

Daar bestaan geen verpligtende regulasies in verband met die bemarking
van vrugte op plaaslike marke nie. Elke boer voig maar sy eie metode van

vervoer en 
verpakking, met die gevolg dat ons Suid-Afrikaanse marke al

Afset. te dikwels niks anders is as die dumping-plek van lae-graad
vrugte wat ongeskik is vir uitvoer. Dit is 'n baie onbe-

vredigende toestand van sake en ons boere behoort meer aandag en sorg
te bestee aan die gradering en verpakking van vrugte vir ons eie marke.

Die verpakking vir plaaslike marke moet so na moontlik op dieselfde
lyne as vir uitvoer geskied.

Na inspeksie by die hawe moet alle uitvoer-vrugte binne 36 uur tot 'n
temperatuur van 34° F. afgekoel word. Daarna word dit in die koelruim
van die boot gelaai en so vervoer. Die werk by die dokke is baie doeltreffend
en die vrugte ondergaan 'n minimum van hantering. Ook behoef die
vrugte nooit lank op verskeping te wag nie, want die Raad op die Uitvoer
van Bederfbare Produkte, 'n liggaam wat die Staat in 1926 in die lewe
geroep het, sorg vir die gereelde vervoer en uitvoer van alle bederfbare
produkte, insluitende vars vrugte. Die wet vereis egter dat uitvoerders
hulle by hierdie Raad laat registreer minstens 3 maande voordat hulle begin
uitvoer. Verder moet die boer al vroeg in die seisoen die grootte van sy
uitvoeroes skat, en later, nog meer noukeurige beramings na die Raad
instuur.

Ons vernaamste buitelandse mark is Groot-Brittanje, hoewel heelwat
vrugte ook na die Vasteland gaan, veral die Skandinawiese lande. Nuwe
afsetgebiede in Europa asook in ander werelddele soos bvy. Kanada, Indie,
ens., word egter nog steeds ontgin. Die bemarking van ons vrugte geskied
deur agente wat die boer self aanstel, maar by kan ook gebruikmaak van die
dienste van die Somervrugte-beurs. Die nodige inligting hieromtrent kan
verkry word van die Bestuurder, S.A. Somervrugte-Beurs, Kaapstad.

(M.W. Black, Departement van Vrugteteelt, Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege
van die Universiteit van Stellenbosch.)

Sondroging van Vrugte.
Afgesien van die appelkoos-nywerheid by „ Golden Valley " naby

Somerset-Oos en die uitbreiding van sultana-kwekery op die nedersettings
langs die Oranjerivier, word nege-tiendes van die droevrugte, wat in die
Unie opgelewer word vir uitvoer, binne 150 myl van Kaapstad geproduseer.
Die droevrugtenywerheid het as bysaak in verband met die uitvoer van
vars vrugte ontwikkel.
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In die westelike Kaapprovinsie word droevrugte geproduseer hoofsaaklik
in Wellington, bekend vir sy appelkose, Tulbagh, vir sy pruimedante, en
Worcester, Robertson, en Montague, waar die meeste rosyntjies en sultanas
geproduseer word.

Gerieflikheidshalwe kan die vrugtesoorte wat oopgesny word om te
droog, waaronder veral appelkose, perskes, pere en appels, as 'n groep
bespreek word.

Appelkose.—Die grootste gedeelte van die appelkoos-oes word gedroog,
'n klein gedeelte word gebruik om in te maak en jam te kook, terwyl enkele
kwekers, 'n hoeveelheid vars appelkose uitvoer. In 1933 is 1,846 ton droe
appelkose in die Unie geproduseer. Produksie sal waarskynlik nie veel
toeneem nie, want feitlik al die bestaande borne !ewer al 'n voile drag, en
gedurende die afgelope drie tot vier jaar is nie meer aangeplant nie.

Perskes.—In 1933 het die produksie aan droe perskes 435 ton beloop.
In baie van die jong appel- en peerboorde is daar perskebome, waarvan
die vrugte vir uitvoer of droging bestem is, tussen die appel- en peerbome
geplant ; die perskebome word uitgehaal sodra die permanente borne 'n
voile drag begin lewer. Die soort Muir en Elberta word algemeen gebruik
vir droogsdoeleindes. Op die oomblik gebruik die inmaakfabrieke 'n
groot deel van die beste El bertas. Die beste Muirs word dikwels vars verkoop,
met die gevolg dat 'n groot deel van die opbrings aan droeperskes bestaan
uit afgekeurde vrugte, of in elk geval uit perskes van baie swakker kwaliteit
as die van konkurrerende lande.

Pere.—In 1933 is 150 ton pere geproduseer. Die beste peer om te droog
is die Bon Chretien, 'n baie gewilde vroee uitvoersoort en die enigste peer
wat vir inmaakdoeleindes gebruik word. Droepere is dus 'n neweproduk
in die vrugtebedryf van die westelike Kaapprovinsie ; meeste van die wat
gedroog word, is afgekeurde vrugte wat deur die wind afgewaai of deur
insekte aangeval is.

Appels.—Hoewel die opbrings aan droe-appels in 1933 slegs 37 ton
bedra het, vind daar snelle uitbreiding plaas wat betref die sentrums waar
appels gekweek word. Namate die borne uitgroei, sal die probleem van
bemarking van die hele oes en beskikking oor die swak vrugte ongetwyfeld
mettertyd moeiliker word. As daar in die toekoms 'n lonende mark vir
die gedroogde produk verkry kan word, sal dit 'n waardevolle afset vir 'n
deel van die appeloes verseker.

Die vrugte behoort van die boom afgepluk, en nie afgeskud en van die
grond of opgetel te word nie. Appelkose en perskes moet heeltemal ryp

wees wanneer dit afgepluk word om te droog, ten einde 'n
Droog van	 egalige goeie kleur en maksimum opbringste aan droegewig
Appelkose,
Perskes en	 te verseker. Om die vorming te vermy van plat stukke
Pere.	 („ slabs ") d.w.s. stukke wat met die sny en droging vormloos

word, moet vrugte met vaste vleis gebruik word. Afgewaaide
vrugte behoort daagliks opgetel te word, daar gekneusde vrugte baie you
sleg word as dit in die son op die grond le.

Pere word altyd groen gepluk en in kissies geplaas om ryp te word.

Spuitstofoorbiyfsel.—Loodarsenaat-spuitstof, wat gebruik word om
kodlingmot in appels en pere te bestry, laat gewoonlik 'n gif-oor-
blyfsel op die skil van die vrug. Volgens die regulasies insake Volks-
gesondheid, word slegs 'n baie klein hoeveelheid arseen in voedsel
toegelaat. Aangesien droging die arseengehalte van die vrug tot
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Gewig van Swawel per 100
kubieke voet ruimte van

swawelkamer.

Tyd in ure.

Appelkose 	
Perskes 	
Pere 	

1 tot 1+ lb.	 3 tot 4 uur.
1+ tot 2 lb.	 4 tot 5 uur.
2 tot 4 lb.	 8 tot 12 uur.
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omtrent sesmaal die arseengehalte van vars vrugte voor die droging
vermeerder, word dit des te meer noodsaaklik om die oorblyfsel van
die spuitstof te verwyder van die vrugte wat gedroog moet word.
Hierdie waarskuwing geld veral vir diegene wat pere droog, aan-
gesien hierdie vrugte byna altyd met skil-en-al gedroog word.

Appelkose, perskes en pere word gewoonlik met skii-en-al gedroog.
Die vrugte word middeldeur gesny, en die pitte, in die geval van appelkose
en perskes, uitgehaal. In die geval van pere word die stingels en kelk ver-
wyder. Skerp messe moet gebruik en die vrugte rondom gesny word,
sodat die twee helftes vanmekaar geskei kan word en om mooi gladde
rante te verseker.

Die vrugte moet op droogstellasies geplaas word met die gesnyde
oppervlakte na boontoe en sonder dat die stukke oormekaar kom.

Die droogstellasies met vrugte wat geswawel of gedroog moet word,
word so opgestapel dat die ente oorslaan, sodat die swaweldioksieddampe
en lug vry kan sirkuleer.

Dis belangrik om die droogstellasies skoon te hou.

Swawel.—Onmiddellik na die vrugte oopgesny is, word die droogstellasies
met vrugte op waentjies gestapel en in spesiaal gemaakte swawelkamers
ingetrek waar die vrugte aan die dampe van brandende swawel blootgestel
word.

Die hoeveelhede swawel wat gewoonlik gebruik, en die tyd wat die
vrugte aan die dampe blootgestel word, is as volg

Droogmaak.—Die vrugte word aan die son blootgestel so you moontlik
nadat dit geswawel is. Appelkose en perskes behoort aan direkte sonlig
blootgestel te bly totdat dit omtrent halfdroog is ; daarna behoort die
droogstellasies met die ente oormekaar opgestapel te word, met die oop
kante in die rigting van die heersende winde.

Wanneer die vrugte droog is, moet dit van die droogstellasies afgehaal,
en alle verkleurde en plat stukke uitgehaal word, daar dit op hierdie stadium
meer doeltreffend as later gedoen kan word.

Ten einde 'n ligte kleur te behou, behoort pere slegs 'n halfdag tot twee
dae na dit geswawel is aan direkte sonlig blootgestel te word as drogings-
toestande gunstig genoeg is. Dan word die droogstellasies opgestapel met
blokke tussenin om hulle vanmekaar te hou sodat lug vry oor die vrugte kan
sirkuleer.

Appels word altyd afgeskil en die klokhuis uitgehaal met masjientjies
wat Of met die hand of deur krag gedryf word. Om te voorkom dat die

appels te donker word, behoort al die geskildes gehou te word
Droog	 in houers wat 'n 2–persent soutoplossing bevat.
van Appels.

Alle stukkies klokhuis, pit of skil wat deur the masjien gelaat
is aan die geskilde appels sonder klokhuis, word sorgvuldig verwyder en
dele van die vrug wat deur insekte besmet is, word uitgesny.
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Daarna word die appels in ringetiies, kwarte, sesdes of agstes gesny,
na gelang dit deur die handel verlang word. Vir appelringetjies moet die
vrugte gesond, goedgevorm en van eenvormige grootte wees. Uitgegooide
vrugte moet liewers in ander vorms gesny word.

Nadat die vrugte gesny is, word dit op die gewone manier op droog-
stellasies na die swawelkamer vervoer en geswawel ; 1 tot 1 z lb. swawel
word per 100 kubieke voet ruimte van die swawelkamer gebruik, en die
swawelproses duur van 1 tot 2 uur.

Die geswawelde vrugte word nou aan die son blootgestel tot dit byna
droog is, en word dan verder in die stapel droog.

Droe-vrugte word selde vir 'n lang tyd op die plaas gebere. Dis egter
van belang dat die boer kennis moet he van die vereistes vir suksesvolle

Opberging opberging van droevrugte.
van Ora -	 Daar moet net soveel aandag aan die opberging van vrugte op
vrugte. die plaas of in die droogwerf gewy word as aan opberging
in die pakhuis, hoe kort die tydperk ook al mag wees.

Ten einde verkleuring en versuikering sover moontlik te verhoed,
moet die voggehalte laag wees. Die bereplek moet so skoon as moontlik
gehou en die vrugte van die vorige jaar se opbrings afgesonder word om
beskadiging deur insekte ve vermy.

Die vrugte moet by voorkeur in kissies aan die pakhuis gelewer word.

(I. J. Burger, Lektor-ondersoekbeampte, Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege.)

Hoe om Vye te Dro ".

Die vye word saam met die olyf en die druif beskou as een van die
oudste aangekweekte vrugtesoorte. Hierdie Bybelse vrug is voedsaam en
eetluswekkend, aantreklik van voorkorns en gesond.

Ondanks die voorkeur wat daaraan gegee word in die handel, het die
verbouing van vye nog nie in die westelike Kaapprovinsie posgevat nie.
Dit blyk duidelik uit die felt dat daar jaarliks droevye ter waarde van £3,000
tot £4,000 ingevoer word.

In ander lande word die vye toegelaat om aan die boom ryp en droog
te word, en wanneer hulle dan afval, is al die klein en middelmatige vrugte
droog genoeg om goed te bly, terwyl die grotes nog 'n dag of wat aan die
son blootgestel moet word. Die punt van belang is dat die vye self op die
grond val wanneer dit ryp is. Derhalwe word die grond gelykgemaak om
die vye skoon te hou, en dit maklik te maak om dit te versamel. Die borne
word dikwels effens geskud en die vye wat afval word ingesamel, want as
dit lank aan die borne bly, word dit deur die son verbrand of dit word vuil,
of deur insekte aangeval.

Vyedroery in Suid-Afrika.

In die westelike Kaapprovinsie word egter oor die algemeen 'n heel
ander stelsel gevolg, hoofsaaklik weens die klimaatstoestande wat daar heers.

Net soos in die geval van alle ander vrugte, behoort vye nooit ingesamel
te word voor hulle heeltemal ryp is nie, in werklikheid nie voor hulle begin
verlep en pap aan die borne hang nie. Baie kwekers pluk die vye net 'n
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bietjie te vroeg en die produk verloor daardeur gewig sowel as kwaliteit.
As daar 'n druppel melk aan die stingel sit, is die vrug te vroeg gepluk;
die stingel moet skoon wees. Die laaste 24 tot 36 uur maak 'n groot verskil
aan die soetheid en gewig van 'n vy. By die afpluk moet gesorg word dat
die stingel aan die vrug bly sit. Dit is 'n baie belangrike punt, daar die
stingel die uiterlike voorkoms van die finale produk verbeter ; as mens
die stingel breek, word die vy in sekere mate beskadig en die finale produk
lyk slordig en onklaar. Daar is baie praktiese moeilikhede verbonde aan die
gebruik om vye van die boom of te pluk. Die plukker moet die verskil
tussen 'n vy wat ryp genoeg is om te eet en een wat geskik is om te droe,
goed verstaan, want eersgenoemde is heeltemal ongeskikvir drogings-
doeleindes. Die eienaar moet dus gedurig toesig hou oor sy plukkers, ten
einde te verhoed dat onryp vrugte gepluk word. Die plukkoste is baie

Swawel van vye voor dit gedroog word.

hoog, daar 'n gewone plukker slegs drie tot vier platkissies per dag vol pluk.
Die uitwerking van die vyemelk op die hande van die plukkers kan voorkom
word deur gomlastiekhandskoene te dra of hul hande van tyd tot tyd met
vaselien te smeer en saans in asyn te was.

Die geplukte vrugte word in plukmandjies gesit en dan regstreeks
uitgeskud op die droogstellasies of in plukkaste wat na die droogmaakplek
vervoer kan word.

Die vye word dan voor die voet op droogstellasies uitgesprei. Som-
mige kwekers meen dat die vrug op sy ogle moet staan. Dit is in stryd
met ons ondervinding, en as die kweker dit nodig ag om tyd te bestee aan
die regpak van die vye, sal dit raadsaam wees om die groot, gesonde vye
met hul ogles na boontoe te sit. Dit sal die verlies van sap uit die vy belet,
sodat die suiker daarin bly en die droe vrug die voile gewig daarvan behou.
Op hierdie stadium is gradering volgens grootte ook baie noodsaaklik, ten
einde 'n meer egalige voggehalte by die gedroogde vye asook beter kwali-
teit te verkry. Die kleiner vye word soms te droog voordat die grote
droog genoeg is om van die droogstellasies afgehaal te word.
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Smyrna- en Calimyrnavye hoef nie geswawel te word om die uiterlike
voorkoms te verbeter nie, maar dis wel nodig in die geval van die ander
swawel. kommersiele soorte naamlik Adriatiese vye, Genoa-vye,

ens. Die vye word geswawel hoofsaaklik om die kleur te
verbeter en te behou ; hulle moet deurgaans liggeel wees. Swaweldioksied
verhoed ook beskadiging, want dit belet die ontwikkeling van mikro-organis-
mes was gisting of skimmel veroorsaak, en weer ook insekte af onderwyl
die vrugte gedroog word. Swaweldioksied verhaas ook die sondrogings-
proses, daar dit die waterhouvermoe van die selwande vernietig sodat die
vog in die weefsels makliker ontsnap. Die doel van die swawel is om die
vrugte genoeg swaweldioksied te laat opneem sodat dit kan goedbly, nie
alleen voor en gedurende droging nie, maar ook gedurende die tydperk wat
dit noodwendig opgebere moet word. Dis egter belangrik om net genoeg
swaweldioksied toe te dien om die gewenste kleur te verkry en goedhou-
vermoe te verseker, want die heerlike smaak van droevye word dikwels
deur te veel swawel bederf. Dit kan vermeld word dat swawel deels sal

'n Vyedroogplek- in Kalifornie, met 41 swawel-
kamers in die agtergrond.

verhoed dat vye suur word, maar as die vrugte sleg is, sal die gedroogde
produk tog maar swak en ongeskik vir menslike gebruik wees. Dis 'n
gesonde beleid om alle suur vye uit te goof sonder om dit eers te probeer
droog.

Vye word soms eers in koue pekelwater, bestaande uit 5 tot 20 pond
sout op 100 gallon water, gedompel voor dit geswawel word ; sommige
kwekers neem gelyke dele sout en kalk. Die doel is om vuilgoed af te was
en die vrugte klam te maak voor dit in die swawelkamer kom, ten einde
die swawelproses te vergemaklik. Volgens proewe aan die Universiteit
van Kalifornie uitgevoer, is dit duidelik dat dieselfde resultate verkry kan
word deur die vrugte met skoon water te spuit nadat dit op die droog-
stellasie gepak is.

Die platkissies wat die vrugte bevat, moet so opgestapel word dat hulle
om die beurt omtrent ses duim by die ende oorslaan, sodat al die vrugte
aan die swaweldampe blootgestel word. Sodra 'n stapel gereed is, moet dit
onmiddellik in 'n swawelkamer geplaas en van ses tot tien uur aan die dampe
blootgestel word. 'n Algemene gewoonte is om die vrugte oornag in die
swawelkamer te laat, met omtrent 3 tot 5 pond swawel per 250 kubieke
voet van die kamer. Die vrugte moet 'n liggeel kleur kry. Die hoeveelheid
swaweldioksied wat opgeneem word, kan bes beheer word deur regulering
van die tydperk wat die vrugte aan die dampe blootgestel word.

861



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Die vrugte behoort so you moontlik nadat dit geswawel is in die son
geplaas te word. In hierdie opsig moet die kweker egter na goeddunke

Droogmaak. 
handel. Hy moet oppas dat die vrugte nie te vinnig droog
word of te droog word nie, anders sal die skil taai wees.

Die stellasies met die vye moet dus ingeval van warm weer so opgestapel
word dat hulle nie te vinnig droog en deur sonbrand beskadig word nie.
Tydens koeler weer is dit weer wenslik om die stellasies twee tot vyf
dae bloot te stel voor hulle opgestapel word. Die tyd wat die stellasies
met vrugte aan die sonlig blootgestel moet word, hang of van die voggehalte
van die vrugte, die temperatuur en die vogtigheid van die lug. Nadat die
vye omtrent drie dae aan die son blootgestel is, word hulle omgedraai,
sodat hulle deurgaans eners droog. Die kante wat tevore op die bodem
van die stellasies gele het, word nou aan die son blootgestel, en die vye
word dus meer egalig gedroog. As daar natweer voorval, moet die stel-
lasies opgestapel en bedek word, anders sal die vye deur die reen beskadig
word en moontlik verskimmel. Teen die einde van die droogseisoen,

Sortering van gedroogde vrugte voor verwydering van die stellasies.

wanneer die toestande minder gunstig is vir droogmaking, sal dit miskien
nodig wees om die vrugte, nadat dit die eerste keer omgedraai is, weer 'n
keer te swawel. Dit sal moontlik die kleur verbeter en meer eenvormigheid
te weeg bring.

Sodra die vrugte half-droog is, word die stellasies opgestapel met
die oop kante in die rigting van die heersende winde en so gelaat sodat die
vrugte kan droogword.

Vye sal eerder te veel as te min gedroog word. As dit te veel gedroog
word, is die produk hard en minder smaaklik as wanneer dit op die regte
stadium van die stellasies geneem word. 'n Vy word droog genoeg geag
om van die stellasie verwyder te word wanneer dit nog sag is en nie sap
afgee as dit tussen vinger en duim gevryf word nie.

Voordat die vrugte van die stellasies verwyder word, behoort alle vye
wat oopgebars of deur voels gepik, of waarvan die stingels afgebreek is,
uitgesoek om afsonderlik verkoop te word. Die wat verskimmel, met wurms
besmet of suur is, of ander gebreke het, moet ook uitgesoek word. Sulke
vrugte is ongeskik vir menslik gebruik en moet as varkvoer gebruik word.
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'n Vy wat behoorlik gedroog is, moet van binne soos bale dik vrugtejam
of botter wees, en die skit moet sag en plooibaar wees soos in glacehandskoen.

Sweet. 
Ten einde dit so te kry, moet die vrugte 'n proses ondergaan
wat bekend is as „ sweet ". Op die manier word die produk

bale verbeter, daar die vye wat te droog is vog opneem van die wat nie droog
genoeg is nie, sodat almal eners is. Die skit van die vy neem ook vog en
suiker van die binneste vleis op, en dit maak die vel plooibaar en sag.

Die vye kan op verskillende maniere gesweet word. 'n Eenvoudige
en goedkoop metode is om die vrugte sodra dit van die stellasies geneem word
in sakke te sit, die vol sakke toe te bind en plat te druk en dan op 'n droe
plek in die son op te stapel. Die sakke kan elke vier tot vyf dae omgedraai
word, sodat die hele massa egalig vogtig word. Die vye het egter die neiging
om baie vuil te word en vaagsels van die sak te versamel. 'n Meer higieniese
metode is om die vye in plukkaste te gooi, saam te pers, en so te laat bly
totdat dit gereed is om te verpak of aan die verpakker verkoop te word.
As plukkaste nie beskikbaar is nie, kan die vrugte in hope op die vloer gegooi
of in houers gesit word om die sweetproses te ondergaan. Gedurende
hierdie tydperk, se twee tot drie weke, moet die vye omgedraai en verskil-
lende kere gemeng word ten einde eenvormigheid in die voggehalte te
verseker.

Die sweetproses is baie noodsaaklik om die kwaliteit van die vy te
verbeter en die produk vir die koper aantreklik te maak.

(I. J. Burger, Lektor-ondersoekbeampte, Stellenbosch-E:senburgse Landboukollege.)

Boordplae in die Winterreenstreek.*
Die Kodlingmot.

Hierdie insek is een van die vernaamste plae in die vrugtebedryf.
Appels, pere, appelkose, kelseypruime en okkerneute word aangeval.

Die Eier.—Eiers word op die blare en vrugte gele. Die eier is klein,
witterig en deurskynend, plat en skubagtig omtrent so groot soos 'n gewone

speld se kop. Namate ontwikkeling vorder, kom daar 'n
Ontwikke-	 rooi sirkel te voorskyn, en omtrent 'n dag voor dit uitbroei,
I i ngstadiums
en Gewoon- kan die kop van die jong larwe as 'n swart kolletjie deur die
tes.	 eierdop gesien word. Vroeg in die seisoen broei die eier

uit in omtrent 8 dae, en in die somer in omtrent 4 dae.

Die Larwe.—Die larwe is bale klein as hy uitkom, en kruip op die vrugte
rond op soek na 'n geskikte ingangsplek, byvoorbeeld 'n duik in die vrug,
by die kelk, of 'n plek waar die vrug aan ander voorwerpe raak. Nadat
hy in die vrug ingekruip het, begin die larwe daarbinne-in te vreet, en na
omtrent 4 tot 6 weke is hy ongeveer 'n halfduim lank. Die lyf is wit of
ligrooi, en die kop bruin. Op hierdie stadium vreet die insek 'n gat deur
die vrug na buite, en dan kruip hy langs die takke en stam van die boom
op soek na 'n bars of stuk los bas of ander geskikte skuilplek. As die borne
nog jonk is en derhalwe gladde bas het, kruip die larwes in die grond naas
die stamme.

Die Kokon.—Nadat hy 'n geskikte skuilplek gevind het, begin die larwe
met die spin van 'n kokon, bestaande uit wit sydrade, en dikwels ook
stukkies bas, sandkorreltjies of ander stukkies vuilgoed, ens.

Sien ook Afdeling 9.
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Die Papie.—Enkele dae nadat die kokon klaar is, verander die larwe in
'n papie wat eers langwerpig en roomwit van kleur is, maar na omtrent
twee weke blink en donkerbruin word. Dit verteenwoordig die kortste
tydperk wat ontwikkeling duur vandat die kokon gespin is totdat die papie
in 'n mot verander. In die geval van oorwinterende larwes duur hierdie
tydperk baie !anger.

Die Volwasse Insek.—Die kodlingmot is klein, nie eens 'n halfduim lank
nie, en lyk maar baie onbeduidend. Die voorste vlerke is liggrys met donker-
der strepe daaroor, en daar is duidelike bronskleurige, ovaalvormige merke
wat die punte van die voorvlerke byna heeltemal bedek. Die agtervlerke
is bruinerig en onsigbaar as die insek rus. Die mot vlieg snags en is bedrywig
na sononder, maar slegs as die temperatuur bokant 60 grade F. is.

Die Lentebroeisel moet Uitgeroei word.—Indien al die oorwinterende
larwes of die matte wat daaruit kom, uitgeroei kan word voordat hulle

eiers le, sou daar geen besmette vrugte wees nie. Dit spreek
Bestryding	 dus vanself dat hoe meer van die insekte doodgemaak word,
van	 hoe minder verliese daar gedurende die seisoen sal wees.
Kodlingmot
in Appels	 Kwekers word sterk aangeraai om spesiale maatreels ter
en Pere. bestryding van hierdie geslag aan te wend.

Aanvallende Bestrydingsmaatreels.—Bestrydingsmaatreels be-
hoort in die winter te begin met die afkrap van skurwe bas van die bome en
die vernietiging van die oorwinterende larwes. Kassies en ander houers
waarin vrugte gepak word, moet met kookwater behandel, en pakhuise
en vrugteskure deeglik skoongemaak word. Hierdie werk is baie makliker
indien vangkamers gebruik word.

Dun die vrugte uit en verwyder alma! wat besmet is uit die boord voor
die larwes daaruit kan ontsnap. Sulke vrugte moet in vangkamers geplaas
of gekook word. Die ou soort goiingsakbande of geprepareerde bande
moet om die boomstamme gedraai word. Goiingsakbande moet dikwels
ondersoek word om seker te maak dat daar nie matte ontsnap nie. In die
geval van beta-naftolbande moet seker gemaak word dat dit behoorlik
geprepareer is en styf om die stain pas.

Bespuiting.—in die geval van peersoorte wat vroeg bloei, word in die
reel net die kelk eenmaal gespuit, naamlik sodra die blomblaartjies geval
het. In die geval van ander peersoorte en appels moet die kelk gespuit
word wanneer omtrent 50 persent van die blomblaartjies, en dan weer
wanneer al die blaartjies geval het. Kelkspuitmengsels behoort te bestaan
uit 4 tot 5 lb. loodarsenaatpoeier op 100 gallon water, en die eerste daarop-
volgende behoort op dieselfde manier aangemaak te word. Dis onweten-
skaplik en skadelik om op gereelde tye met vaste tussenpose te spuit sonder
om die bedrywighede van die motte in aanmerking te neem. Dit kan
vermy word, deur die gebruik van lokvalle. Geskikte lokmiddels kan gemaak
word van 1 lb. stroopsuiker, 1 gallon water en 'n koekie suurdeeg. Die
lokmiddels kan in oop houers met 'n inhoudsmaat van 3 of 4 pinte naby die
toppe van die borne opgehang word. Nuttige aanduidings van die toestand
kan ook verkry word deur larwes in geskikte hokke in die boord te hou en
daar te hat tot in die lente wanneer hulle in motte verander. Die motte
kan dan in die hokke eiers le en die ontwikkeling van die eiers sal ook as 'n
bale nuttige aanduiding dien.

Die temperatuur en vogtigheidstoestand in die boord behoort teen
sononder of net daarna opgeneem te word, en daarmee is al die inligting
beskikbaar wat nodig is om te bepaal wanneer bespuit moet word. 'n
Permanente rekord van al hierdie gegewens moet gehou word.
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Gebruik van Somerolies.—As die Iokvalle aandui dat groot aantalle lente-
motte begin uitkom, dan kan 'n mens verwag dat daar binnekort baie eiers
in die boord sal uitbroei. Somerolies sal die eiers vernietig, en behoort
dus op hierdie stadium in die spuitprogram ingesluit te word. Hierdie
broeisel is so belangrik dat dit wenslik is om tweemaal agtereenvolgens
te spuic met 'n mengsel van olie en loodarsenaat gedurende die tydperk
wanneer die meeste motte hul verskyning maak. Neem 3 tot 4 kwarte
medium somerolie en verminder die loodarsenaat tot 4 lb. op 100 gallon
water. By elke 100 gallon van die mengsel van olie en loodarsenaat behoort
+ lb. van 'n kalkbevattende spreimiddel gevoeg te word. Spreimiddels wat
kaseien of afgeroomde melk bevat, moenie gebruik word nie.

Daar kan nog eenmaal met olie en loodarsenaat gespuit word wanneer
die meeste van die tweede geslag van motte uitkom. Maar dit moet onthou
word dat die toediening van buitensporige hoeveelhede olie sonder 'n
spreimiddel en te laat in die seisoen, baie moeilikheid sal oplewer in ver-
band met die verwydering van die oorblyfsel. Verminder die loodarsenaat-
toediening teen die end van die seisoen en moenie gedurende die laaste
paar weke voor verpakking spuit nie.

Dis noodsaaklik om toe te sien dat die spuitstof deeglik op die blare en
vrugte toegedien word. Al is die materiaal ook hoe goed, en die bestand-
dele ook nog so duur, kan 'n mens nie bevredigende resultate verwag tensy
die werk behoorlik gedoen word nie. By die bespuiting van die kelke moet
die spuiters toesien dat die kelkholtes van die vruggies met gif gevul word
voordat hulle toegaan, en die blare, vrugte en jong takkies moet by elke
geleentheid wanneer daar gespuit word 'n goeie laag gif kry.

In Wellington en Tulbagh is hierdie insek die vernaamste plaag in appel-
kose. Appelkoosbome kan nie sonder gevaar van ernstige beskadiging met

Kodlingmot in loodarsenaat gespuit word nie, en ander stowwe is nog nie
Appelkose voldoende ondersoek nie.
en Kelsey- Maak gebruik van die aanvullende bestrydingsmaatreels,
pruime. deur bande om die boomstamme te sit, besmette vrugte
dadelik te verwyder, ens. Sny vrugte wat gedroog moet word oop sodra
dit uit die boord kom, en maak alle larwes daarin dood.

Krap die borne deeglik af, en verwyder alle moontlike skuilplekke vir
kodlingmotlarwes. In die geval van ou borne met skurwe bas moet 'n
band om elke hooftak gesit word. Die bande moet voor die end van
Oktober omgesit word.

As Kelseybome baie naby appel- en peerboorde geplant word, sal die
vrugte daarvan meer aan aanvalle van die plaag onderhewig wees.

Peerknopmiet.

Dit gebeur dikwels dat baie peerknoppe soms tot 50 persent of meer
gedurende die winter en vroeg in die lente doodgaan en oopbars. Die
skade word gewoonlik veroorsaak deur die peerknopmiet, 'n baie klein
insek wat binne-in die knoppe bly. As die aanval baie straf is, lei dit tot
swak opbringste, en moontlik ook tot 'n vermindering in die hoeveelheid
eerstegraad vrugte. Daar is heelwat verskil tussen verskillende peerboorde
wat betref vatbaarheid vir aanval. Onder die meer vatbare soorte is daar
Bon Chretien, Louise Bonne, Clapp's Favourite en Cornice. 'n Paar soorte,
soos Beurre Hardy, Beurre Bose, Forelle en Winter Nelis, is minder vat-
baar, terwyl ander soos Glou Morceau, Keiffer en Leconte, feitlik gladnie
aangeval word nie. Die miet val die knoppe teen die end van die somer•
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aan en werk geleidelik na die middel, waar hy gedurende die winter-
maande teer en teel en die knoppe doodmaak of beskadig. Gedurende die
somer word die miet selde aangetref, want dan skuil hy meesal in die blaar-
oksels totdat die nuwe knoppe voldoende ontwikkel is.

Bestrydingsmaatreeis.—Daar die miet so goed verskuil en beskerm is
in die knoppe gedurende die winter, het die gewone spuitstowwe nie veel
uitwerking nie op borne wat in rustende toestand is. Die miet kan egter
deur middel van spuitstowwe bestry word gedurende die sogenaamde tros-
knopstadium net voor bloeityd, d.w.s. wanneer die knoppe heeltemal oop
is en die jong blare en ongeopende bloeisels te voorskyn kom. Op hierdie
stadium kan die insekte meesal met sukses bespuit word met 'n oplossing
bestaande uit een deel kommersiele kalkswawel op 75 dele water. 'n
Halfpond van die spreimiddel moet by 100 gallon van die oplossing gevoeg
word, as die kalkswawel nie reeds soiets bevat nie. As die besmetting
baie erg is, sal 'n tweede bespuiting met kalkswawel, 1 deel op 100 dele
water, plus spreimiddel, tesame met die eerste kelkbespuiting vir kodling-
mot, miskien nodig wees. Hierdie laat bespuiting kan nie altyd met veilig-
heid toegepas word nie, daar dit die bome moontlik effens kan brand. Dit
kan nie toegepas word indien spuitstowwe met olie, byv. olie en loodarse-
naat, teen die eerste broeisel van kodlingmot gebruik moet word nie, daar
oliespuitstowwe miskien die boom kan beskadig as dit binne 60 dae na be-
handeling met kalkswawel toegedien word. Hoewel spuitstowwe wat
toegedien word op borne in rustende toestand, weinig of geen miet dood-
maak nie, het dr. C. W. Mally gevind dat die plaag nie lastig is waar borne
gedurende die winter gereeld met robbetraan- of roulynolie-emulsie be-
handel word nie.

Appel- en Kweperboorder.

Hierdie plaag val hoofsaaklik kweper- en appelbome aan. Die larwes
of wurms maak tonnels in die stamme en takke en verminder die drakrag
van die borne, dikwels in ernstige mate deur hele takke dood te maak.
Die openings van die gate word gekenmerk deur versamelings van „ saagsel."

Bestrydingsmaatreels.—Verwaarloosde kweperlanings moet verwyder en
vernietig, en die kweperbome as enkelstaande borne in boorde gekweek
word. In die boord moet alle besmette takke afgesny en verbrand word.
Gedurende Januarie en Februarie behoort die borne elke twee weke onder-
soek en die bas weggesny te word op die dele, deur donsige kolletjies aange-
dui, waar die jong larwes teer. In Maart kan die jong larwes, en die oues
wat nie met die afsny van die bas vernietig is nie, maklik doodgemaak word
deur roulynolie in die gate te spuit.

Middellandse Vrugtevlieg.

Vrugtekwekers bestee nog nie voldoende aandag aan die bestryding
van die vrugtevlieg nie, en vrugte met maaiers daarin word dikwels aan-
getref. Die insek oorwinter meesal in die volwasse stadium. Die eiers
word onder die skil van die vrug gele, en daar broei klein witterige maaiers
uit wat in die vrugte invreet. Gewoonlik is daar etlike maaiers in elke
vrug, die binneste waarvan in mindere of meerdere mate in 'n verrottende
papperige massa verander as gevolg van die bedrywighede van die insekte.
Die vrug val gewoonlik op hierdie stadium af, en die volgroeide maaiers
kruip vervolgens in die grond waar hulle in klein, bruin saadvormige
omhulsels verpop. Hieruit kom mettertyd die volwasse vliee te voorskyn.
Tydens warm weer duur die lewensloop lets meer as 'n maand waarvan
omtrent die helfte binne-in die vrug deurgebring word. 'n Menigte
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verskillende vrugtesoorte word aangeval, maar in hierdie streek word
die meeste skade aangerig aan perskes, kaalperskes en appelkose.

Bestryding.—ln die winterreenstreek kan die plaag in somervrugte
doeltreffend bestry word deur die gebruik van Many se lokmiddel vir vrugte-
vlied wat as voig aangemaak word : Loodarsenaatpoeier, 1+ ons ; wit suiker,
2+ lb. ; water, 4 gallon. 'n Gewone tuinspuit word gebruik vir die toe-
diening van die lokmiddel wat bo-oor die borne gespuit word, sodat dit in
fyn druppeltjies op die blare val. Omtrent 'n half-pint van die lokmiddel
is genoeg vir 'n gewone perskeboom. Toedienings behoort te begin
omtrent 2 tot 3 weke voor die vroegste vrugte ryp word, en moet herhaal
word met tussenpose van tien tot veertien dae, na gelang van die strafheid
van die plaag Na 'n reenbui moet die borne altyd weer behandel word.
Die borne moet nadat die oes ingesamel is nog een of tweemaal behandel
word ten einde vliee, wat miskien nog aanwesig kan wees, te vernietig, sodat
daar minder vliee na die volgende seisoen oorgedra word. Laat in die
winter behoort alle lanings, bosse en borne in b•aar rondom die boord
op 'n sonnige dag met die lokmiddel bespuit te word our vliee, wat aanwesig
mag wees, te vernietig. Besmette vrugte behoort sover moontlik van die
borne verwyder te word, en alle afgevalle vrugte moet gereeld versamel word.
Die maaiers kan doodgemaak word deur die vrugte te verbrand of te kook,
of vir 3 tot 4 dae in 'n oplossing van enige karbolontsmettingsmiddel, byv.
hikol, 1 op 600, of vir 'n week in skoon water te sit. Die strafheid van
die besmetting in die boord word bepaal deur die gebruik van lokvalle
wat as aanwysers kan dien—een vir elke 30 tot 50 borne. 'n Oplossing van
„ Clensel ", een deel op 30 dele water, word gebruik in glaspotte met 'n
half- tot driekwartpint van die lokmiddel wat elke week of tien dae vernu
word.

Mally se lokmiddel behoort nie op sitrusbome gebruik te word nie,
daar dit waarskynlik die suurgehalte van die vrugte sal beinvloed. Sitrus-
borne moet gespuit word met die Cedara-lokmiddel wat bestaan uit 1 ons
natrium-fluosilikaat, 2 lb. wit suiker en 4 gallon water.

Antestia-stinkvlieg.

Die antestia-stinkvlieg doen sours heelwat skade aan pere, perskes,
appels, pruime en amandels, veral in die distrikte Villiersdorp en Elgin.
Die insek steek sy snuit in die vrugte en veroorsaak sodoende gewoonlik
lelike merke, terwyl die vrugte sours ook in 'n sekere mate misvorm word.
Die insek oorwinter in die volwasse stadium en begin vanaf September eiers
te le. Die volwasse insekte van die eerste of lentegedag verskyn in
November en Desember, en die meerderheid bring nog twee geslagte voort
voor die winter. Gedurende die somer kan die insek tegelyk in alle stadiums
van ontwikkeling en ook eiers aangetref word vanwee die felt dat daar 'n
ineenloping van geslagte is.

Bestrydingsmaatreels.—Totnogtoe is daar geen bevredigende spuit- of lok-
middel teen die insek beskikbaar nie. Goeie resultate word verkry deur die
stinkvliee te versamel en in blikke water met 'n laag paraffien bo-op te gooi.
Dit help ook om die eiertrosse te versamel, en dit behoort gedoen te word.
Verder is dit raadsaam our alle onverboude plante waarop die insekte leef,
in die nabyheid van die boorde te vernietig, byv. bloubps, taaibos, die
manitokkaboom, ens.

Die Swart Perskeluis.

Daar is omtrent 70 verskillende soorte plantluise wat verskeie plante
in die Unie aanval. Hierdie insekte teel vinnig aan en bring bale geslagte
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voort in die loop van 'n enkele jaar. Die manlike en vroulike geslag van
die swart perskeluis is nog nie bekend nie. Die vorms met en sonder
vierke, wat op perskes, sommige pruimsoorte en of en toe op appelkose
voorkom, is almal wyfies, en hul kleintjies kom lewendig aan. In warmer
klimate kan hierdie proses van geslagtelose voortplanting skynbaar vir 'n
onbepaalde tydperk voortduur. Hierdie swart plantluis leef van die sap
in die sagte lote en knoppe, en word gedurende die winter in trosse om
die rustende knoppe asook aan die wortels van perskebome gevind. Aan-
gesien die perskeluis die wortels van bome ook aanval, is dit nog moeiliker
om die plaag te bestry as wat die geval sou gewees het as die luis alleen
bo die grond te vind was.

Bestrydingsmaatreels.—'n Kontakmiddel moet gebruik word om die
luis dood te maak, en een van die beste spuitstowwe is een deel nikotien-
sulfaat (40 persent) op 400 dele water, of tabakekstrak volgens die sterkte
wat deur die fabrikant van die merk aanbeveel word. As 1 lb. seep by elke
25 gallon, of 2 lb. van een of ander spreimiddel by elke 100 gallon van die
spuitstof gevoeg word, sal die behandeling beter beantwoord. Bowendien
kan hierdie spuitstof te eniger tyd toegedien word, en dit sal nie die
bloeisels of jong vrugte beskadig nie.

'n Aftreksel wat heeltemal goed sal beantwoord kan self gemaak word
deur twee lb. afvaltabak vir 'n uur in vier gallon water te laat trek. Sorg
net dat die mengsel nie kook nie. Die vloeistof kan gebruik word sodra
dit afgetap is, maar sal miskien verslaan as dit te lank staan. As twee tot
drie onse seep (sag of hard) by hierdie mengsel gevoeg word, sal dit beter
wees as 'n spuitmiddel teen hierdie saglywige insekte.

Die belangrikste bespuiting is net voor die knoppe begin swel, maar
onthou dat bespuiting teen plantluis nie as 'n voorbehoedmiddel toegedien
word nie, en dat dit slegs die insekte sal doodmaak wat werklik deur die
spuitstof getref word, en dus toegedien moet word op borne waarop kolonies
werklik aanwesig is. Die eerste insekte wat verskyn, is alma! vlerkloos
en as hulle betyds vernietig word, kan daar nie vorms met vierke ontstaan,
en skoon borne besmet nie. Soms sal dit selfs beter betaal om die enkele
kolonies wat na die eerste bespuiting oorbly eenvoudig met nikotienstof
te bestuif ingeval dit by ondersoek blyk dat slegs enkele takkies nog
besmet is.

Daar is nog geen bevredigende bestrydingsmaatreel gevind in die geval
van die vorms wat die wortels aanval nie. Verskillende belowende stowwe,
byvoorbeeld paradichlorobensien, kalsiumsianied, fyn tabakpoeier, ens., is
in die boord op Stellenbosch uitgetoets, maar die behaalde resultate was nie
bemoedigend nie. Dit skyn egter moontlik am deur middel van 'n strook
klewerige materiaal (boomlym) om die stamme, te verhoed dat die vorms,
wat die wortels aanval, op die takke kom, maar hierdie metode vereis
heelwat aandag, en waterlote onderkant die bande moet sorgvuldig verwyder
word.

Miere het 'n spesiale smaak ontwikkel vir die heuningdou wat deur
plantluise afgeskei word, en hulle beskerm dus die insekte teen hul natuur-
like vyande. Laasgenoemde slaag dikwels nie daarin om hulself in 'n plant-
luiskolonie te vestig nie, omdat hulle deur die miere verdryf of weggedra
en so aanhoudend gepla word dat hulle nie kans kry om dit te doen nie.
Daarom word vrugtekwekers sterk aangedraai om die Argentynse mier in
hul boorde uit te roei.
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Motte wat Vrugte Steek.

Hierdie motte beskadig rypwordende vrugte deur hul snuit daarin te
steek en die sap uit te suig ; alle soorte vrugte word aangeval. Daar bly
'n klein gaatjie in die skil, en die weefsels daaronder word vrot totdat die
vrug uiteindelik afval.

Bestrydingsrnaatreels.—Die motte kan doeltreffend bestry word deur
middel van 'n vergiftigde lokmiddel wat as volg aangemaak word : 11- ons
loodarsenaatpoeier of 4. ons natriumarseniet ; 53 ons (— 1de gallon)
stroop ; en 4 gallon water.

As stroop nie verkrygbaar is nie, kan dit deur 22 lb. suiker vervang word,
maar die suikermiddel is nie so aantreklik nie. Paraffienblikke word gebruik
om die lokmiddel in te doen. Openings, waar die motte kan ingaan, word
aan twee kante voorsien deur omtrent 4 duim van die boom af 'n horisontale
sny en 2 vertikale snytjies te maak, en dan die gesnyde stukke oop te buig
sodat 'n afdakkie oor die ingange gevorm word. Minstens 40 ons van die
lokmiddel moet in elke blikval gesit word. Dan word aan elke vyfde of
tiende boom, na gelang van die mate van besmetting deur die motte, een
blik opgehang. Die motte wat in die blikke val, word af en toe uitgehaal,
en die lokvalblikke moet tydens warm weer elke tien dae weer gevul
word.

Die Vrugtetorretjie.

Hierdie klein groen of bronsgroen torretjie kom dikwils vroeg in die
comer in groot aantalle voor, en doen heelwat skade aan pruime, appelkose
en perskes deur aan die vrug te knaag en die skil te beskadig. 'n Goeie
bestrydingsmaatreel is om gereeld vroeg in die more of in die aand 'n groot,
stuk ligte seil, bedek met kleefstof, onder elke besmette boom te plaas en
die torretjies daarop af te skud. Die seil moet in die lengte tot in die middel
deurgesny word, sodat dit om die bome kan pas. 'n Stuk hout aan elke end
sal dit maklik maak vir die werkers om die seil van boom tot boom te dra.
Voor die kleefstof aangesmeer word, moet die seil eers 'n dun laag olieverf
kry om dit dig te maak. Sodra die seil in posisie is, word die takke deeglik
geskud of gestamp sodat die torretjies op die klewerige seil val.

Die Bryobia-myt.

Hierdie boordplaag kan heelwat skade veroorsaak as dit nie bestry
word nie—'n feit wat bale vrugtekwekers nie heeltemal besef nie. In die
westelike Kaapprovinsie is dit hoofsaaklik 'n plaag in peer-, appel-, perske-,
amandel-, pruim-, en pruimedantbome. Die myt suig die sap uit die blare
wat dan dun en gelerig word en ontydig afval, waardeur die boom verswak.
In die lente is hulle waarskynlik oorsaak dat bloeisels en pasgevormde vrugte
afval.

Die myt self is 'n klein, rooibruin insek met agt bene, en is omtrent
1/25ste van 'n duim lank. Die winter word in die eierstadium deur-
gebring. Die klein rooiagtige eiers word gele onderaan die ogie, op draer-
spore, aan die onderkant van takkies of in die mikke van jong uitgroeisels.
Die eiers broei in September en Oktober uit, en verskillende geslagte ont-
staan gedurende die somermaande.

Bestrydingsmaatreels.—Die myt kan in meeste gevalle met sukses bestry
word as dit in die winter deeglik bespuit word met 'n oplossing bestaande
uit een deel kommersiele kalkswawel op 10 dele water—die enigste bespuiting
wat in die geval van pitvrugte aanbeveel kan word. In die geval van pere
en appels sal bespuiting met die gewone mineraaloliespuitstowwe, wat
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toegedien word, met of sonder kalkswawel, op bome wat in rustende toe-
stand is, 'n doeltreffende bestrydingsmaatreel wees. Emulsie van roulyn-
olie, soos dit gebruik word in die geval van onreelmatige blaarvorming, sal
die myte slegs in sekere mate doodmaak, maar is vir praktiese doeleindes
skynbaar voldoende om te verhoed dat die plaag toeneem, mits die borne
jaar na jaar behandel word. Emulsies van robbetraan en walvisolie, wat
volgens onlangse bevindings beter is vir die bestryding van dopluise as
emulsie van roulynolie, sal seker doeltreffend wees as bestrydingsmaatreel
teen die myt. Gedurende die sourer kan toename van die plaag grootliks
verhoed word deur 'n spuitstof van olie of olie plus nikotien in die spuit-
program vir kodlingmot in te sluit.

Dopluise.
Dopluise op blaarwisselende borne kan in twee groepe ingedeel word :—

(1) Die wat werklik 'n beskermende dop vorm, soos die rooidopluis
en verderflike dopluis op appel-, peer-, amandel- en perskebome, en die
wit perskedopluis op perskebome.

(2) Die wat nie 'n beskermende dop vorm nie, soos die witluis en die
Australiese luis op peerbome, en die sagte dopluis op vyebome.

Behalwe in die geval van die witluis, kan hierdie plae sonder veel moeite
bestry word. Appel-, peer- en vyebome kan solank hulle in rustende toe-
stand verkeer, gespuit word met 'n 5-persent oplossing van mineraal-
winterspuitolie.

Perske- en amandelbome moet ook gedurende die winter met 'n 10-per-
sent oplossing van kalkswawel gespuit word. Die spuitstof moet in hierdie
geval so laat moontlik toegedien word, maar voor die knoppe ocpgaan.

Peerbome besmet met witluise moet gedurende die winter skoongekrap
word om trosse eiers te verwyder en die insekte bloot te stel voor die
borne met 'n mengsel van 4 gal. winterspuitolie, 4 gal. kalkswawel en 92
gal. water gespuit word. As addisionele maatreel vir die bestryding van
hierdie plaag, kan z tot 1 persent medium-somerolie by 2 of 3 van die kod-
lingmot-spuitstowwe gevoeg word.

As die Australiese luis op peerbome lastig word, kan die eiersakkies in
die winter met water onder druk van die borne afgespuit word. Wanneer
die borne weer droog is, moet 'n spuitstof-emulsie van winterolie (5 tot 6
persent) met 1 pint 40-persent nikotien-sulfaat op elke 100 gallon van die
verdunde emulsie toegedien word. Die bogenoemde olie-kalkswawel-
mengsel kan i.p.v. die olie-nikotien gebruik word.

'n Emulsie (5 persent) van robbetraan of walvisolie kan in plaas van
winterolie-emulsie gebruik word, veral in die geval van vrugtesoorte wat
ly aan onreelmatige blaar- en bloeiselvorming.

Die Argentynse Mier.

Hierdie plaag is oorsaak van heelwat skade, maar op so'n indirekte
manier dat sy ware ekonomiese belangrikheid in verband met vrugtekwekery
nie algemeen besef word nie.

In die natuur teer die mier grotendeels op die heuningdou wat deur
dopluise, soos witluise, sagte dopluise en die Australiese luis asook deur
blaarluise en verwante insekte, afgeskei word. Sommige van hierdie insekte
is ernstige plae, en word besonder goed beskerm deur die miere omdat
eersgenoemde hulle van voedsel voorsien. Die miere sal die witluise of
blaarluise en hul omgewing skoon hou en hul natuurlike vyande doodmaak
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of verdryf, en sodoende verhoed dat laasgenoemde die plae onder beheer
kan hou.

Hierdie gevaar wat miere vir die natuurlike vyande van ons dopluise
en blaarluise oplewer, kan nie te sterk beklemtoon word nie, en dit word
nodig geag om die saak nogmaals onder die aandag van vrugtekwekers te
bring.

Afgesien van die las wat miere in huise veroorsaak, het enkele skrywers
die mening uitgespreek dat hulle die werk van heuningbye kan belemmer,
en ook vir die verspreiding van siektes verantwoordelik kan wees.

Bestrydingsmaatreels.—Volgens ondervinding in ander dele van die
wereld, veral in Kalifornie, en volgens praktiese ervaring in die westelike
Kaapprovinsie, kan die volgende maatreels aanbeveel word : Skoonhou
van boorde is absoluut noodsaaklik, slegs gewasse vir die winter kan daarin
toegelaat word. Gedurende April en Mei moet lokvalle, wat verrottende
plante, onkruid of mis bevat, in die boorde neergesit word. Paraffien- of
petrolblikke met die deksels een kant oopgesny en langs twee ander kante
deels oopgesny, sodat 'n soort klap gemaak kan word om oormatige reen
uit te hou, sal goed beantwoord en die miere kan dan maklik vernietig word
deur die blik aan brand te steek of te berook. Die blikke moet met tussen-
poses gedurende die winter ondersoek word, en waar neste ontdek word
moet dit vernietig word, en dan moet die blikke weer uitgesit word. Sorg
veral om die blikke deeglik skoon te maak voordat die miere na somer-
kwartiere gaan, d.w.s. tussen die middel van Augustus en die middel van
September.

Hoe meer valle daar in ergbesmette boorde gehou word, hoe beter,
en daar moet om mee te begin minstens een vir elke twaalf borne wees.
As die kolonie vernietig is, kan die val 'n endjie verskuif word na 'n ander
plek in dieselfde omgewing. Boorde verskaf nie bale geskikte plekke vir
winterneste nie, en gedurende die Kaapse reenseisoen behoort dit moontlik
te wees om mierneste dwarsdeur die wintermaande te vang.

Sodra die miere met die koms van warmer weer bedrywig begin word,
moet die borne self goed van lokmiddels voorsien word. Die tydperk waarin
sukses met lokmiddels behaal kan word, sal waarskynlik slegs tot in begin
November duur ; gedurende die warm droe seisoen wat daarop volg, ver-
kies miere die heuningdou van insekte en hulle sal dus nie geredelik ver-
giftigde stroop neem nie. Die lokmiddel moet geplaas word in stukkies
spons of ander poreuse materiaal in klein blikkies (of anders papiersakkies
met 'n laag gesmelte paraffienwas daarop) met 'n paar gaatjies daarin.

Die beste lokmiddel vir gebruik op groot skaal is die finale Barber-
lokmiddel wat nou algemeen in Amerika gebruik word. Anders kan 'n
dergelike lokmiddel volgens onderstaande voorskrifte aangemaak word :
Water, 11 pinte ; wynsteensuur (gekristalliseer), a ons ; natriumbensoaat,

ons ; korrelsuiker, 12 lb. ; heuning (deurgesyg), 2 lb. ; natriumarseniet,
C.P., a ons.

(N.B.—Die vergiftigde lokmiddels moet van 'n etiket voorsien en op
'n veilige plek gebere word. Dis bale giftig vir mense en vee.)

Om dit aan te maak, word 10 pinte water in 'n skoon pot oor 'n klein
vuurtjie warmgemaak. As dit warm is word die wynsteensuur bygevoeg,
dan die natriumbensoaat en die suiker ; roer die mengsel sodat dit nie vas-
brand nie. Meet die diepte van die vloeistof, en merk dit op 'n stokkie.
Bring dit aan die kook, en laat dit vir 'n halfuur stadig kook. Neem dit
van die vuur of en voeg water by om dit tot aan die merk op die stokkie te
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bring, d.w.s. voeg weer soveel water by as wat verdamp het. Los die
natriumarseniet op in 'n pint warmwater en voeg dit, as dit afgekoel is,
saam met die heuning by die mengsel. Roer goed.

Op die manier word omtrent 21 gallon lokmiddel teen 'n koste van
tussen sewe en agt sjielings verkry, en dis genoeg om van 200 tot 250
kwartpond-sakkies of vierons-blikkies van lokmiddel te voorsien, as
ongeveer 1+ tot 2 ons stroop vir elke houer toegelaat word.

Die materiaal vir die lokmiddel moet van goeie kwaliteit wees om dit
aantreklik te maak, en die lokmiddel moet in skoon potte aangemaak of
bewaar word.

Geskikte houers (papiersakkies met 'n waslaag) kan gekoop word om
die lokmiddel in boorde en wingerde te plaas. Sit 1+ tot 2 ons van die lok-
middel in 'n sakkie, you die bopunt van die sakkie eenmaal om, en bind of
spyker dit op so'n manier aan die boom vas dat gif wat moontlik kan uittap
nie langs die stam afloop nie. As klewerige stroke om die stamme gesit word,
sodat die miere nie by die luise kan kom nie sal die uitwerking van die lok•
middel gouer waarneembaar word.

Die beste tyd vir lokmiddel is vroeg in die lente, wanneer die natuurlike
voedsel van miere nie bale volop is nie.

Nuwe Olie-emulsies om Vrugtebome in die Winter te bespuit.

Mineraalolie-emulsies word tans algemeen in die westelike Kaap-
provinsie gebruik om vrugtebome in die winter te bespuit. In 1927 het
dr. C. W. Mally egter begin met 'n reeks proewe met verskillende plant-
aardige en dierlike olie-emulsies, ten einde die uitwerking daarvan op
onreelmatige blaar- en bloeiselvorming te bepaal. Dit was duidelik dat
bestryding van kodlingmot moeilikheid sou oplewer waar borne oor 'n lang
tydperk bloei en vrugte vorm, omdat daar, selfs met herhaalde toedienings
van loodarsenaat, baie vrugte sal vorm en die kelkholtes sal toegaan tussen
opeenvolgende bespuitings, met die gevolg dat daar plekke oorbly waar
larwes ongestoord kan vreet. •

Hierdie proewe het duidelik aangetoon dat peer-, appel-, pruimedant-,
amandel-, appelkoos- en Japanese pruimbome, wat onreelmatig blare en
bloeisels vorm, in opvallende mate reageer as hulle met 5-persent emulsie
van roulynolie of robbetraan gespuit word. Die spuitstof moet op die
borne toegedien word ses tot vier weke voor die bloeisels van die bepaalde
soort in die reel oopgaan. Die juiste tydstip vir die behandeling word nog
ondersoek. Dit kan egter beslis verklaar word dat, as die toediening te
laat geskied, die olie nie die tyd kry om die gewenste resultaat te fewer nie,
maar daarenteen is dit ook duidelik dat daar verskil is tussen soorte en met
verskillende seisoene, en die spuitstof kan as algemene reel liewers 'n bietjie
vroeer toegedien word as wat in die afgelope paar jaar algemeen geskied
het.

Roulynolie word geleidelik vervang deur emulsies van robbetraan en
walvisolie, wat bale beter insektedodende middels geblyk het, en net so
bevredigend is as 'n middel teen onreelmatige blaar- en bloeiselvorming.
Robbetraan het veral uitstekend geblyk teen dopluise, fewer ook
resultate teen witluise, en is bowendien 'n bevredigende middel vir die
bestryding van die Bryobia-myt.
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Aanmaak van Emulsies.

Formule I (warm metode)-

Robbetraan of walvisolie of roulynolie 	  1 gallon.
Seep 	  6 ons (gm.).
Water 	  3 pinte.
Seepsoda  1 ons (gm.).

Om 'n 5-persent spuitstof te verkry, moet hierdie oplossing tot 20
gallon opgemaak word. Kook die seep in die water totdat dit opgelos is ;
los die seepsoda op in 'n klein bietjie water, voeg dit by die warm seep-
oplossing en gooi dit in die olie, en roer die mengsel deeglik totdat 'n
romerige massa sonder vry olie ontstaan. Gooi die emulsie in die tenk
wat die regte hoeveelheid water bevat, roer dit goed deurmekaar en bespuit
daarmee. Enige goeie seep, hard of sag, is vir die doel geskik, en gevolglik
is die keuse van 'n merk grotendeels 'n saak van prys. Sagte seep is makliker
om op te los as harde seep. Die seepsoda-oplossing kan met die water in
die tenk gemeng word voor die emulsie bygevoeg word.

'n Emmerpomp is uitstekend om klein hoeveelhede emulsie aan te maak
maar vir groot hoeveelhede is 'n draaikarring van die regte grootte beter,
want dit bespaar tyd en verseker eenvormige resultate, aangesien 'n mens
slegs die olie in die karring hoef te gooi, die warm seepsoda-oplossing
byvoeg, die deksel opsit en dan die karring draai vir omtrent 'n half-
minuut of tot die emulsie goed is, waarna dit in gerieflike blikke of metaal-
vate gegooi word en gereed is vir gebruik in die boord.

As die water geskik is, sal 'n volmaakte emulsie verkry word, wat na
verdunning in die tenk so sal bly, en dan hoef daar nie seepsoda bygevoeg
te word nie. Op die meeste plase in die westelike Kaapprovinsie sal seep-
soda waarskynlik nodig wees. Daar bestaan geen gegewens waarop bepaal
kan word hoe die water in ander dele van die Unie sal reageer nie. As
daar moeilikheid ontstaan in verband met die voorkoming van vrye olie
moet die advies van die naaste Landbouskool of van die Departement van
Landbou en Bosbou van die Unie ingewin word.

Ammoniak (kommersiele 20-persent), 1 pint op elke 100 gallon water in
die tenk, kan in plaas van seepsoda gebruik word. In die geval moet die
emulsie net met die seep gemaak, en by die water met die ammoniak in die
tenk gevoeg word. Op die meeste plase sal seepsoda geriefliker wees,
omdat dit wyd en syd verkrygbaar is.

As daar vry olie in die tenk ontstaan, moet meer seepsoda of ammoniak
gebruik word as wat in die formule aangegee is, totdat 'n punt bereik word
waar daar nie meer vry olie voorkom nie. 'n Paar toetse sal die beste ver-
houdings aantoon waarin bepaalde merke van olie en seep gebruik behoort
te word.

Formule II (koue metode)-

Robbetraan of walvisolie of roulynolie 5 gallon.
Kaseien   1+ lb.
Water  2 gallon.
Ammoniak (20 persent)   1 pint.

Voeg die ammoniak by die water en klits die kaseien daarin. 'n Stuk
baaldraad 4 of 5 voet lank, wat 'n paar maal dubbel gebuig is, is 'n geskikte
klopper. Gooi die olie nou stadig by die mengsel en roer vinnig, totdat
'n geskikte emulsie gevorm is. As hierdie mengsel by 93 gallon water
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gevoeg word, kry ons 'n verdunning wat 5 persent olie bevat. Die enjin
van die spuitmasjien word aan die gang gesit net voordat die emulsie in die
tenk by die water gegooi word.

Ammoniak van die vereiste sterkte is verkrygbaar van fabrikante daar-
van, terwyl kaseIen van die kaasfabrieke verkry kan word. Waar dit nodig
is om kalkswawel by die emulsie te voeg, kan alleen formule II (koue
metode) gebruik word ; die vereiste hoeveelheid kalkswawel word dan
by die reeds verdunde olie-emulsie in die tenk gevoeg.

(Dr. J. T. Potgieter, Dr. R. I. Nel en C. J. J. Joubert, van die Steilenbosch-Elsenburgse
Landboukollege van die Universiteit van Stellenbosch.)

Siektes van Vrugte en van Vrugtebome.*
Die kentekens en bestrydingsmaatreels van die vernaamste siektes

van vrugte en vrugtebome in die westelike Kaapprovinsie word hier kortliks
bespreek. Waar enige twyfel by vrugteboere ontstaan oor die identiteit
van 'n siekte of oor die bestrydingsmaatreels wat hulle moet toepas, kan
die nodige inligting by die Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege, Stellen-
bosch, verkry word. Eksemplare van besmette materiaal moet saam met
alle aanvrae gestuur word.

Siektes van Appels.

(1) Bars van Vrugte en Puisiesiekte van Takkies (Coniothecium choma-
tosporum).—Die bars van vrugte kan die gevolg wees van onreelmatige
groeitoestande of kan veroorsaak word deur swamme. Dis nogal moeilik
vir die boer om die verskillende barssiektes te onderskei.

Die spesifieke barssiekte, wat hier kortliks bespreek word, word deur
'n swam veroorsaak en word geken aan die skurfagtige plekke en barste
aan die vrug, en aan die onreelmatige, olyfbruin en effens verhewe puisies
op die takkies. Die siekte maak besmette takkies nie dood nie, maar in
erg besmette gevalle het dit 'n stremmende invloed op die groei van die
boom.

Gebarste vrugte is ongeskik vir bemarking, en hulle is veral onderhewig
aan verrotting deur ander organismes.

Bestryding.—(a) Besmette bome moet gedurende die winter terug-
gesnoei word om besmette takkies, wat dikwels moeilik sigbaar is, te ver-
wyder en om borne tot nuwe groei te prikkel.

(b) Verwyder en vernietig besmette takkies en vrugte uit die boord,
aangesien die veroorsakende swam daarin oorwinter.

(c) 'n Bespuiting gedurende die winter met kalkswawel (1 op 15),
of die sterkte vir die winter ooreenkomstig die gebruiksaanwysing van die
fabrikant.

(d) 'n Bespuiting gedurende die comer met kalkswawel (39 persent
polisulfiede) as volg :—

(i) 1 op 50 (of sy gelykwaarde) wanneer die eerste blaartjies begin
wys, maar voor die blomknoppe ontwikkel ;

(ii) 1 op 75 (of sy gelykwaarde) voor die blomknoppe oopgaan ;

(iii) 1 op 100 (of sy gelykwaarde) kort na die blomblare afval ;

(iv) 1 op 100 (of sy gelykwaarde) : sodra die vrugte gespeen is ; of
(v) 1 op 100 (of sy gelykwaarde) : 'n 3 tot 4 weke later.

* Sien ook Afdeling 9.
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Boere word egter gewaarsku dat bespuitings in die somer in sekere
plekke geneig is om die vrugte en blare te brand, en hulle word aangeraai
om eers met die Landboukollege in verbinding te tree.

(2) Bittervlek.—Hierdie siekte tas net die vrugte aan. Twee afsonderlike
tipes word nou onderskei, na gelang daarvan of bittervlek in die appels
ontstaan terwyl hulle nog aan die boom is of nadat die vrugte afgepluk is.
Hoewel bittervlek in vrugte aan die boom in 'n groter of kleiner mate
voorkom by 'n klein aantal soorte waaronder Reinette du Canada, Versfeld,
Granny Smith, Baldwin, Cleopatra, Glengyl Red, Newton Mond, Scarlet
Non Pareil, en Carlton, kom bittervlek verreweg die mees algemeen
voor wanneer die vrugte al opberg is, en veroorsaak dat uitvoerders van
appels ernstige verliese ly.

Bittervlek kan maklik herken word deur die voorkoms van min of meer
ronde, soms onreelmatige, merkbare en effens ingevalle vlekke van ver-
skillende grootte en kleure van bruin tot swart. Waar groot getalle van
hierdie vlekke ontwikkel, loop hulle dikwels inmekaar.

Hierdie kenmerkende vlekke kom gewoonlik by die kelk-end van die
vrugte voor. Dit kan min of meer reelmatig rondom die oppervlakte van
die appel tussen die middellyn en die kelk versprei weer, hoewel dit dikwels
op eenkant na die kelk-end toe gelee is. In ernstige gevalle kan die vlekke
feitlik op enige deel van die oppervlakte, amper tot by die stingel-end,
voorkom. Groot appels is vatbaarder as kleinere, al is hulle ook ewe ryp.

As 'n besmette appel deurgesny word, toon dit 'n groot aantal bruinerige
vlekke van verskillende grootte deur die vleis versprei. Sommige van
hierdie vlekke word in kuiltjies onder die skit gevind, terwyl ander diep
in die vleis gelee is. Die besmette weefsel is dood, droog en sponsagtig
en het dikwels 'n bepaalde bitter smaak ; vandaar die naam.

Bittervlek word nie deur 'n organisme veroorsaak nie, maar die ont-
wikkeling van bittervlek is blykbaar te wyte aan 'n tekort aan water, wat
onmisbaar .is vir die normale rypwordingsprosesse (styselverandering) in
vrugte van die besondere soorte wat hul stysel op 'n onreelmatige manier
verloor. Hierdie tekort aan water is veroorsaak deurdat rypwordende
vrugte in 'n nog onrype toestand afgepluk is, en hulle dus afgesny is van
hul vernaamste bron van water, waardeur hulle afhanklik word van die
beskikbare watervoorraad in die appel self.

In sulke gevalle (bv. York Imperial) waar die verdwyning of hidroliese
van stysel gereeld en gelykmatig deur die appel plaasvind, ontwikkel
hulle nie bittervlek nie. Waar hierdie verdwyning van stysel egter onreel-
matig en ongelyk is, trek die selle, wat eerste rypword, hul voile water-
vereistes van die naburige selle, en die weer op hul beurt van hul bure.
Hierdie prosedure hou aan tot daar uiteindelik 'n aantal selle is waarin
daar 'n tekort aan die vereiste water vir die verdwyning van hul stysel
ontstaan. Hierdie selle gaan uiteindelik dood, en word as gevolg van verdere
chemiese veranderings bruin, wat die kenmerkende stippels of vlekke ver-
oorsaak.

Voorkoming.—Uit bogenoemde bespreking sal dit besef word dat bitter-
vlek vermy kan word as die appels gepluk word op 'n stadium van rypheid
(plukrypheid genoem) waarna hulle hul normale rypwordings-prosesse sal
kan voortsit en heeltemaal rypword.

Studies in hierdie verband is aan die gang en dit word gehoop om 'n
eenvoudige maar betroubare metode te ontwikkel om die stadium van

28	 875



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

rypheid vir pluk te bepaal. Intussen kan boere by hierdie lnrigting aanklop
vir beskikbare nformasie.

(3) fonathanvlek op Appels.—Hierdie siekte kom alleen op die vrug
voor 14 tot 30 dae na opberging, en word dikwels verwar met Bittervlek-
siekte, waarmee dit bale ooreenkom, alhoewel hierdie twee fisiologiese
siektes grotendeels verskil in die aard van hul ontwikkeling.

Jonathan-vlek kom gewoonlik, indien nie altyd nie, voor rondom die
lentiselle (of lugporiee) waar daar in die beginstadium ronde, donkerbruin
of swart vlekke, selde groter as 2 mm., verskyn, wat die kleurdraende selle
aantas. Hierdie vlekke kan uitsit tot 'n deursny van 5 mm., ietwat insink
en 'n vlak nekrotiese laag tot 'n diepte van 2 tot 10 mm. ontwikkel en, in
teenstelling met Bittervlek, ontwikkel hulle nie in die pulpselle nie. Sulke
vlekke loop soms ineen en vorm kolle van verskillende grootte en vorm.
Die kolle of vlekke kom oral op die oppervlakte van die vrug voor, maar
word meerendeels om die middel van die vrug en die kelk-end sowel as
op die stengel-end aangetref.

Aangetaste vrugte in 'n gevorderde stadium is oor die algemeen met
verskillende verrottings geassosieer. Dit is omdat die vlekke dikwels die
ingangspunte word vir verrotting-veroorsakende organismes ; die ver-
rotting word eerste herken aan die glad, bruin oppervlaktes om die vlekke.

Jonathan-vlek word nie veroorsaak deur 'n mikro-organisme nie, maar
deur 'n toestand wat ontstaan as gevolg van die uitwerking van sekere
fisiese toestande wat blykb3ar met hoe temperature en onvoldoende lug-
toevoer geassosieer is.

Die siekte kan grotendeels verminder of in bedwang gehou word as
vrugte, wat taamlik ryp is, dadelik weggebere word in koelkamers met 'n
behoorlike deurlugting. Dis gevind dat Jonathanvlek feitlik op 0° C sowel
as op 5° C. beheer word. Tu;sen 10° en 15° C. neem dit toe en bereik sy
voile ontwikkeling by 20° C. en sy maksimum by 30° C.

(4) Hartwater.—Hierdie siekte is coos die vorige, suiwer fisiologies van
aard en word gekenmerk deur harde, waterige vlekkies in die vleis, veral
om die klo!:.huis van die appel.

Hartwater ontwikkel net in vrugte wat nog aan die bome hang, en waar
die vrugte nie te erg aangetas is nie, sal die waterige vlekke in die koel-
kamers verdwyn.

Bestrydingsmaatreels kan nie aanbeveel word nie, aangesien die toe-
stande, wat die siekte beInvloed, nie onder die beheer van die vrugteboer
is nie.

(5) Poeieragtige Skimmel of Oidium van die Appelboom (Podosphaera
Ieucotricha).—Hierdie siekte word geken aan die grys en poeieragtige gewas
op die blare, lootjies, bloeiseis en vrugte van appelbome. Besmette blare
krul om, word bros en word in hul groei gestrem. In baie gevalle val dit
vroegtydig af. Takkies wat erg deur die siekte aangetas is, is dikwels misvorm
en sterwe af. Waar bloeisels besmet word, vind daar 'n vermindering
in die oes plaas. Vrugte wat met die skimmel besmet is, word skurfagtig,
bly klein en bars mettertyd sodat hulle ongeskik is vir bemarkingsdoeleindes.

Waar appelbome erg deur die siekte aangetas is, word die groeikrag
van die boom benadeel.

Bestryding.—(1) Verwyder die besmette takkies deur in die winter te
snoei, want aangesien die siekte hierdeur oorgedra word tot die volgende
seisoen is dit nodig om soveel as moontlik van die besmette takkies te
verwyder.

876



VRUGTEBOERDERY

(2) Deur bespuiting in die sourer met kalkswawel (39 persent poli-
sulfiede) op die volgende tye, n1.—

1ste bespuiting net voor die blomknoppies oopgaan (1 op 50) ;
2de bespuiting net na die kroonblare afgeval het (1 op 100) ;
3de bespuiting 2 weke na die 2de bespuiting (1 op 100) ; en
4de bespuiting 4 weke na 2de bespuiting (1 op 100).

Verdere bespuitings kan miskien nodig wees in gevalle waar die siekte
erg heers. Sulke bespuitings kan elke 3 tot 4 weke plaasvind.

Dit word beweer dat oplosbare swawel (gepresipiteerde swawel),
waarvan 10 lb. op 'n 100 gallon water kom, meer doeltreffend is as kalk-
swawel en minder geneig is om te beskadig. Dis egter nog nie in Suid-
Afrika getoets nie, hoewel die soort swawel op die mark is.

(6) Skimmel in die Klokhuis.—'n Verskimmelde toestand van die klokhuis
word dikwels aangetref in appelsoorte. Dis veral opgemerk by die soorte
wat 'n ope kelk en kelkkanaal het waardeur verskillende skimmelswamme
toegang tot die klokhuis kry. By Wemmershoek-appels het gevalle voor-
gekom waar besmette vrugte baie vroeg ryp geword en selfs vroegtydig
afgeval het.

Bestryding.—Boere wat aangeraai was om met bordeaux-mengsel te
spuit, het verklaar dat bespuiting die siekte verminder het. Die tye van
bespuiting is dieselfde soos toegepas in die bestryding van appel- en peer-
sku rfte.

(7) Appelskurfte of Fusicladium (Venturia inaequalis).—Die siekte kom
as olyfgroen of swart, fluweelagtige vlekkies voor op die blare en vrugte,
maar val dikwels ook die blomme, boomsteeltjies en takkies aan. Blare
wat erg besmet is, krul om en val vroegtydig af. Besmette vrugte ontwikkel
skurfagtige vlekke en is geneig om te bars. Sulke barste laat verrottings-
mikrobes toe wat besmette vrugte verder bederwe.

Bome wat erg deur die siekte aangetas is, word baie in hul groeikrag
gestrem en dit word veral dpgemerk aan die volgende jaar se appeloes.

Bestryding.—(1) Bespuiting in die winter met kalkswawel of bordeaux-
mengsel (6 : 4 : 50) ;

(2) Bespuiting in die somer met bordeaux-mengsel (4 :4 : 50), of met
kalkswawel (volgens gebruiksaanwysings van die fabrikant). lste bespuiting
as die eerste groenblaartjies begin ontveikkel ; 2de bespuiting as die blom-
knoppies van 'n blomtros nog aanmekaar vas is ; 3de bespuiting as die
blomknoppies van 'n blomtros los is maar voor dit oop is ; en 4de bespuiting
as die kroonblare afval. Aangesien op hierdie tyd vir kodlingmot gespuit
word, kan 21- pond lood-arsenaatpoeier by elke 100 gallon van die spuit-
mengsel gevoeg word.

Verdere bespuitings is alleen nodig waar reens later val en waar klam
toestande heers wat gunstig is vir die verspreiding van die siekte.

(8) Swartvrot van Appels (Physalospora cydoniae).—Hierdie siekte kom
heelwat minder voor as in die verlede. Boere wat inligting verlang, kan
'n pamflet oor hierdie siekte en sy bestryding gratis verkry van die Hoof,
Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege.

Siektes van Pere.

(1) Bittervlek. (Sien Bittervlek in appels).

(2) Peerskurfte of Fusicladium-siekte in Pere (Venturia pirina).—'n Soort-
gelyke siekte, soos reeds vir appels beskryf is, word in pere aangetref.
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Aangesien die bestryding van die siekte dieselfde is as in appels, word die
leser daarna verwys.

(3) Bakteriese siekte van Peerbloeisels (Bacterium nectarophilum).—Hierdie
bakteriese siekte veroorsaak 'n swartword van die blomme en blomstele
en jong vrugte, wat dan vroegtydig afval. Die siekte is in 1917 vir die eerste
maal ontdek, en is sedert die tyd in bale peerboorde van die westelike
Kaapprovinsie aangetref. Die mate waarin dit voorgekom het, en die
skade wat dit aangerig het is egter nooit vasgestel nie. Boere in Ceres en
Somerset-Wes het gedurende die afgelope jare baie gekla dat die siekte
'n totale mislukking, veral van hul Winter Nelis-oeste, veroorsaak. Die
oorsaak van 'n oormaat afval van peerbloeisels is toe ondersoek en dis
aangetoon dat daar twee duidelike tipes bestaan van afval van bloeisels, wat
met mekaar verwar was. In die eerste tipe word die kelke en soms ook
die blomsteeltjies swart voor hulle afval, terwyl by die tweede tipe die
kelk en die res van die bloeisels onderskeidelik bruin en gelerig word voor-
dat hulle afval. Eersgenoemde geval is tipes van die bakteriese siekte en
het ongeveer 30 persent van die bloeisels aangetas. Die tweede tipe, waar-
aan 'n 70 persent van die bloeisel-afval toegeskrywe is, was toegeskryf
aan 'n gebrekkige kruisbestuiwing.

Lift boordstudies het dit geblyk dat wanneer daar vir Winter Nelis
en ander peersoorte behoorlik voorsiening gemaak word vir 'n vinnige
bestuiwing met geskikte soorte, 'n grotere set van bloeisels verkry word
as wat vir 'n goeie peer-oes nodig is. In sulke gevalle is die voorkoms van
die bakteriese siekte tot dusver nog van minder belang.

Siekte van Perskes.

Krulblaar (Taphrina deformans).—Hierdie siekte is so algemeen bekend
dat daar geen moeilikheid sal bestaan om dit aan die dik, verkroeste en
verkrulde blare to herken nie. Erg besmette blare word bruin en val vroeg-
tydig af. Waar borne vroeg hul blare verloor, het dit 'n nadelige invloed
op hul groei en word dit veral opgemerk in die swak oes in die volgende
seisoen.

'n Bespuiting gedurende die winter met gemaalde en gerekristalliseerde
kopersulfaat (blou-vitrioel) van 'n sterkte van 4 pond op 100 gallon water
kort voor die blaarknoppies begin, swel, is baie doeltreffend.

Bespuiting nadat die blare uit is, is van geen waarde nie, aangesien
sulke blaartjies reeds besmet is.

Jong kwekeryboompies kan, voor hulle uitgeplant word in bogenoemde
oplossing gedoop en ontsmet word indien hul knoppe nog nie begin swel
het nie.

Siektes van Ander Pitvrugte.

(1) Roes van Perskes, Pruime, Pruimedante en Amandels.—Hierdie siekte
word maklik herken aan die kenmerkende roespuisies aan die onderkant
van die blare. Dit kom dikwels voor op die vrugte, en is die oorsaak van
klein, ronde effens ingesinkte spikkels met 'n rooierige rant.

In die westelike Kaapprovinsie verskyn die roes betreklik laat in die
groeiseisoen en veroorsaak in die algemeen nie baie skade nie. Waar die
roes egter vroeer voorkom, veroorsaak dit 'n vroegtydige afval van die
blare met die gevolg dat hul ontydig uitloop en blom en die vrugteroes
benadeel.
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Bespuitings het nog nie doeltreffend geblyk nie, aangesien die roes-
organisme van elders deur wind aangewaai kan word. Om doeltreffendheid
te verkry, word dit noodsaaklik beskou om alle pitvrugboorde in die om-
gewing te spuit, 'n maatreel wat in die meerderheid van gevalle ekonomies
sal blyk.

Die volgende word egter aanbeveel :-

(a) Ploee die besmette en afgevalle blare diep in.

(b) Bespuit in die winter, kort voor borne begin bot, met gerekristal-
liseerde en gemaalde kopersulfaat, 4 pond op 100 gallon water
of anders bordeaux-mengsel (4-4-50).

(c) Bespuiting in die sourer, nadat die vrugte geoes is, met bordeaux-
mengsel (2-9-50) of selfgekookte kalkswawel (8-8-50).

(2) Haelgate in Perske-, Pruime-, Pruimedant- en Amandelblare (Verskeie
organismes).—Verskeie organismes veroorsaak vlekkies op die blare van
pitvrugte met die gevolg dat die weefsels binne die vlekkies gedood word
en uitval. Borne, waarvan die blare erg aangetas is, het die voorkoms asof
die boom met 'n skoot bokhael geskiet is.

Bestrydingsmaatreels.—(a) Diep inploee van besmette blare.

(b) Bespuiting in die winter met bordeaux-mengsel (4-4-50) of kalk-
swawel (1 in 10 of volgens aanbeveling van fabrikant).

(c) Bespuiting in die somer met bordeaux-mengsel (2-9-50) net voor
knoppies oopgaan, dan na kroonblare afgeval het, en dan weer 'n maand later.

(3) Loodglans.—Hierdie siekte word maklik herken aan die loodkleurige
glans van die blare van pitvrugtebome, veral perskes, pruime en amandel-
borne. Dit kom egter ook voor op appels, pere en ander klokhuisvrugte,
hoewel dit in die westelike Kaapprovinsie minder op hierdie soorte aange-
tref word.

Die loodglans-verskynsel by vrugtebome kan Of ontstaan deur steurings
in die groeitoestande van borne Of kan die gevolg wees van die woekering
van 'n parasitiese swam (Stereum purpureum). Eersgenoemde siekte is
bekend as „ Vals- of fisiologiese loodglans " om horn te onderskei van die
tweede, of egte loodglans-siekte.

Vals-loodglans kom meer algemeen in die westelike Kaapprovinsie
voor as die egte loodglanssiekte en is nie van 'n ernstige geaardheid nie,
aangesien aangetaste borne nog gedurende dieselfde seisoen herstel of die
volgende jaar by terugkeer van normale groeitoestande. Die juiste oorsake
van hierdie siekte is nog nie goed genoeg bekend om enige bestrydings-
maatreels aan te beveel nie.

Egte loodglanssiekte is van 'n meer ernstige aard, aangesien die takkies,
takke en wortels aan besmetting onderhewig is. Aangetaste dele gaan
mettertyd dood en dit is selde dat borne weer normaal herstel.

Die swam (Stereum purpureum) wat die oorsaak is van die siekte, vorm
sy voortplantingskieme in vrugteliggaampies op die dooie dele. Onder
gunstige toestande kry sulke kieme ingang tot borne, deur middel van wonde
waar hulle verder ontwikkel.

Bestrydingsmaatreels.—Die bestryding van hierdie siekte moet veral wees
die toepassing van voorbehoedende maatreels.

(a) Wonde moet deur 'n ontsmettingsmiddel (bordeaux-mengsel,
8-8-50) teen besmetting beskerm word.
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(b) Vir ent-doeleindes behoort geen hout van besmette borne gebruik
te word nie.

(c) Verwyder en vernietig alle besmette takkies en takke wat lood-
glans-tekens wys of die waarop vrugliggame van die swam voor-
kom.

Die takkies moet so teruggesnoei word dat niks meer van die gekleurde
(besmette) hout sigbaar is nie. As die stam besmet is, moet die hele boom
verwyder word. Dis noodsaaklik om alle besmette hout te verbrand en
nie in die boord te laat rondle nie, aangesien die veroorsakende organisme
sy voortplantingskieme op die dooie dele vorm en sulke dele dus 'n bron
van verdere besmetting kan word.

(4) Antraknosesiekte by Amandelbome (Gloeosporium amygdalinum).—
Hierdie swamsiekte is miskien beter bekend as gornsiekte of pitvrot—name
wat betrekking bet op verskillende faces van die siekte. Die veroorsakende
swam val hoofsaaklik die vrug aan, hoewel jong takkies en lootjies ook
vatbaar vir besmetting is.

Die amandel is vatbaar vir besmetting op enige stadium van ontwikkeling,
solank klimaatstoestande gunstig is. Op baie jong vruggies ontwikkel daar
geelbruin, ingesonke vlekke, waarin beide die haartjies en die weefsel ge-
dood en bruin word. Eindelik dring die swam dwarsdeur die weefsel wat
die skil en dop uitmaak en tot in die pit van die amandel. Die pit is dan
geneig om te skimmel en te vrot. Waar besmetting op hierdie vroee stadium
van ontwikkeling voorkom, word selde of nooit gom uitgeskei nie. Op
halfwasse en voiwasse amandels wys die besmetting eers as klein, bruin
spikkels en vlekke tussen die hare. By verder ontwikkeling van hierdie
vlekke dring die swam dieper in die weefsel en gaan dit gewoonlik gepaard
met 'n uitskeiding van gom. Baie erg besmette amandels mummifiseer
uiteindelik en bly aan die borne hang tot die volgende seisoen.

Onder gunstige vogtoestande wys die besmetting op die blare waterige
vlekke meesal aan die punt en ook langs die rante, waarvan die weefsel
heel you gedood word en 'n verbleikte voorkoms aanneem. Takkies,
nuwe en eenjariges, gaan meesal dood as hul besmet word.

Beheer.—Snoei en vernietig alle besmette takkies.

Spuit met bordeaux-mengsel as voig

(a) As die knoppe begin swel, maar 2 tot 3 weke voordat hulle oop-
gaan (sterkte 4 : 4 : 50).

(b) As omtrent driekwart van die kroonblare afgeval het (sterkte
4 : 4 : 100).

(c) 10 dae na die tweede bespuiting (sterkte 4 : 4 : 100).

(d) 14 dae na die derde bespuiting (4 : 4 : 100).

Kroongalsiekte in Pit- en Klokhuisvrugte (Pseudomonas tumefaciens).—
Kroongal word op 'n groot aantal plante aangetref, o.a. op appelkose
perskes, pruime, pruimedante, appels, pere, kwepers, ens. Die siekte is
maklik herkenbaar aan die vrotagtige knoppe of galle aan die bogrondse
of ondergrondse dele van 'n besmette plant. Sulke galle word dikwels
bale groot en kan die groei van die borne tot so'n mate belemmer dat hulle
doodgaan. Dis veral die geval met boompies wat besmet word in die kwekery.

Die siekte word veroorsaak deur 'n bakteriee wat alleen 'n vatbare
plant besmet as by ingang kry deur 'n wond.
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Tot dusver het alle pogings om besmette borne te genees ondoel-
treffend geblyk en dus moet op voorbehoedmaatreels gekonsentreer word.

In die Kwekery.—(1) Okuleer en ander bogrondse ent-metodes, moet
bo ander metodes voorkeur geniet. Dit beperk besmetting deur aanraking
met besmette grond.

(2) Pas 'n wisselstelsel van 3 jaar in die kwekery toe. In afwesigheid
van sy voedsterplante is die organisme alleen in staat om lets meer as 'n
jaar in die grond te lewe.

(3) Vermy sover moontlik, om boompies seer te maak met die bewerking
in die kwekery, omdat die veroorsakende kiem deur wonde alleen plante
binnedring.

(4) Skere en messe waarmee galle gesny was, moet eers ontsmet word
alvorens hulle weer gebruik word.

(5) Wanneer boompies uitgehaal word in die kwekery, moet besmette
en gesonde boompies nooit deurmekaar kom nie. Dis wenslik om be-
smette boompies dadelik te verbrand voor hulle 'n bron van verdere be-
smetting kan word. Besmette boompies is die oorsaak dat die inle-grond
by die pakhuis besmet word, en waar 'n groot aantal gesonde boompies
besmet kan word, waarop galle eers ontwikkel wanneer hulle begin groei.

(6) Steriliseer die inle-grond deeglik deur stoom, of gebruik 'n drie-
jarige wisselstelsel.

(7) Ontsmet alle kwekery-boompies voor hulle ingele word, deur
hulle tot op die diepte wat hulle geplant word, in bordeaux-mengsel (8 : 8 : 50)
te doop.

Op die Plaas.—(8) Op ontvangs of voor die boompies op die plaas
uitgeplant word, moet hulle voor hulle bot weer met bordeaux-mengsel
(8 : 8 : 50) behandel word.

(9) Boompies wat die minste tekens van kroongal wys, behoort onder
geen omstandighede geplant te word nie. Die uitsny van galle het nog
nie doeltreffend geblyk nie. Wanneer boompies van 'n boomkweker verkry
word, moet boere sorg dat hulle 'n waarborg kry dat die boompies vry is
van kroongal, en afkomstig is uit onbesmette grond.

(10) Sodra kroongal-bonne geen winsgewende oeste lewer nie, is dit
wenslik om hulle uit te haal en te verbrand. Om jong borne in 'n ou boord
te plant betaal nie. Ou boordgrond behoort nie geplant te word alvorens
dit minstens 2 jaar vry van borne gewees het nie.

(11) Wanneer 'n nuwe boom in die plek van 'n besmette een in 'n jong
boord geplant word, moet onbesmette grond gebruik word om rondom die
wortels te gooi

(Lesers wat meer informasie verlang oor siektes van vrugtebome,
kan skryf aan die Sekretaris van Landbou en Bosbou, of aan die Prinsipaal,
Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege van die Uniwersiteit van Stellen-
bosch.)

(Dr. Len Verwoerd, Professor in Plantsiektekunde, Stellenbosch-Elsenburgse Land-
boukollege van die Universiteit van Stellenbosch.)
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Wynbou .

Wynbou is vandag 'n belangrike bedryf in die westelike Kaapprovinsie,
veral in (1) die kusstreek, insluitende die Kaapse Afdeling, Stellenbosch,
Paarl, Tulbagh, Malmesbury en Piketberg ; en (2) die Klein Karostreek,
insluitende Worcester, Robertson, Montagu, Ladismith, Barrydale en Oudts-
hoorn. Hierdie distrikte grens almal aanmekaar, maar vertoon onderling
groot verskil in die verbouing van die wynstok en die produkte wat dit
lewer ; dit is veral opvallend in die twee genoemde streke. Buitekant
hierdie suiwer suid-westelike streek is daar taamlik belangrike vertakkinge
van die wynbou in Graaff-Reinet, langs die Oranjerivier, nl. rondom Uping-
ton en Kakamas, en fangs die Olifantsrivier, by Vanrhynsdorp.

Die hoofrede vir hierdie verspreiding is die klimaat. Aangesien Suid-
Afrika ryklik . bedeeld is met sonskyn, gee ons nie so baie aandag aan die

ligging van die grond nie, as wat die geval is in baie Europese
Klimaat.	 lande, soos b.v. in die Rynstreek, waar wingerde net op

sekere bepaalde gronde voorkom. Die volgende is die ver-
naamste vereistes wat die wynstok aan klimaat stel :-

Die lente moet betreklik sag wees, sonder ryp (waarvoor die wynstok
baie gevoelig is) of to veel reen (wat groei in die beginstadium en bevrugting
belemmer, of siektes soos swartroes begunstig).

Die somer moet warm en betreklik droog wees veral as die druiwe
rypword. 'n Te dor somer is ook onwenslik, tensy ons kan besproei, daar die
stok en die druiwe baie verbrand, veral met aanhoudende droe winde.
In vergelyking met die meeste vrugtesoorte is die wynstok egter bale bestand
teen droogte.

Die herfs moet lank en warm wees en sonder vroee ryp, sodat laat
druifsoorte goed kan rypword en die stok sy hout goed kan rypmaak voor
die blare val.

Die winter kan maar koud en lank wees—in Suid-Afrika is dit nooit
to koud vir die wynstok nie. Dis veral goed as die winter aanmekaar koud
is sodat die stok goed kan rus voor by die nuwe seisoen begin. Verder kan
dit maar fluks reen in die winter ; en in streke waar nie besproei kan word
nie is minstens 15 tot 20 duim men per jaar nodig.

In die algemeen verkies die wynstok 'n taamlike sagte klimaat en meeste
van die wereld se beste wingerde kom voor taamlik naby die see, groot
mere of riviere. Dis dus duidelik dat die suid-westelike dele se klimaat
byna ideaal is vir wingerd, en aangesien dit die enigste deel is wat reen kry
in die winter, is dit duidelik waarom byna al die wingerde hier voorkom.
Afgesien van streke met 'n winterreenval, is droe streke, met 'n taamlike
sagte klimaat en genoeg water vir besproeiing, dikwels baie geskik vir
wingerde, by. langs die Oranjerivier.

Grond is gladnie so belangrik by wingerde as klimaat nie, en die wynstok
kan in 'n groot verskeidenheid van gronde met sukses gekweek word.

Soos feitlik enige gewas, sal dit ook die beste groei en swaarste
Geskikte	 oeste gee op diep, koel, vrugbare grond, maar daarenteen
Grondsoorte.

moet altyd onthou word dat skraal tot soms betreklike arm
gronde, die beste wyn gee. By beoordeling van die fisiese toestand van die
grond moet in- ag geneem word of die wingerd besproei sal word of nie.
Sonder besproeiing is daar 'n voldoende reenval nodig, maar verder moet die
grond so'n diepte en samestelling he dat dit voldoende water vir die somer
kan opgaar.
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Slegs hoofvereistes kan hier aangeroer word en d us kan die verskillende
grondtipes nie hier afsonderlik bespreek word nie, maar in die algemeen
is gebroke grond, d.w.s. graniet en sanderig tot gruiserige Ieemgrond die
beste, maar daar is bale sandgrond wat baie goeie resultate gee, mits dit
die regte ondergrond het. Ons kleigrond bestaan uit blou of potklei en
rooiklei of soos dit algemeen bekend is, karogronde. Van hierdie grond-
soorte is potklei sowat ons swakste wingerdgrond, want hoewel dit soms
swaar oeste gee, is die druiwe meestal van minderwaardige kwaliteit, en
verder gee dit nog moeilikheid met bewerking, toeslaan, dreinasie, ens.
Die tipiese karogrond moet ook bale versigtig behandel word, om goeie
resultate te verkry. In enige grond moet veral die ondergrond, tot 'n
diepte van minstens twee voet, baie deeglik in aanmerking geneem word
met die oog op wateropneming, dreinasie, deurlugting, verspreiding van die
wortels, ens. Die grondgeaardheid hang nou saam met die voorbereiding
van so'n grond voor dit beplant word, en, soos later gesien sal word, speel
dit 'n groot rot by die keuse van 'n onderstok vir 'n bepaalde grond.

By die chemiese samestelling is vrugbaarheid van belang, maar dit le
binne ons mag om dit te verander, al kos dit geld. Maar baie belangriker
is die aanwesigheid van skadelike stowwe, soos te veel alkaliesoute of brak-
grond, 'n te lae pH of suurgrond, mangaan of 'n gebrekkige dreinasie met
'n ophoping van gereduseerde giftige stowwe, ens. Hierdie faktore kan
aanleiding gee tot verskillende gebreke in die groei van die plant en same-
stelling van die vrug. Baie van die verskynsels is nog onbekend, maar ons
weet ten minste dat dit oneindig meer ingewikkeld is as wat die inhoud
van die grond is, sover dit betref stikstof, fosfaat en potas. In die meeste
grond is humus 'n baie gewenste bestanddeel, maar te veel daarvan, soos
kan voorkom in swart turfgrond, gee aanleiding tot welige groei maar die
vrugte is van 'n swak gehalte vir tafel- en vir wyndruiwe.

Voor ons oorgaan tot die bespreking van die praktiese onderhoud
van 'n wingerd, is dit nodig om die leser enigsins te wys op die verskille

in wynbou in die verskillende distrikte. Oppervlakkig beskou
Verdeling	 skyn dit vreemd dat Suid-Afrika in so'n betreklike klein
van
Produkte. streek wynsoorte kan produseer wat nie alleen ooreenstem

nie maar in sommige gevalle selfs ook gunstig vergelyk met
'n gemiddelde monster van meeste van die vernaamste wyntipes van Europa,
saam nog met druiwesap, brandewyn, tafeldruiwe en gedroogde druiwe-
rosyntjies, sultanas en korente. By nader ondersoek, blyk dat daar as gevolg
van klimaat en ligging tog groot verskille bestaan tussen die verskillende
distrikte en veral tussen die reedsgenoemde kus- en karostreke. Die
kusstreek met sy sagter klimaat en hoer reenval lewer op gronde van 'n
sanderige tot gruiserige geaardheid en wat in die meeste gevalle nie besproei
word nie, druiwe op wat meesal nie baie ryk aan suiker is nie, maar met 'n
goeie suurgehalte en fyn geur en wat baie geskik is vir droe wyn. Die beste
droe rooiwynsoorte kom van Constantia, Somerset-Wes en Stellenbosch,
terwyl Tulbagh, Paarl en dele van Worcester die beste droe witwynsoorte
gee. In die karostreke, met sy sanderige tot swaar soet leem- en karogrond
wat byna alles besproei word, is die opbringste groter, die druiwe word
soeter en lewer goeie soetwynsoorte en swaar wyn van 'n sherrytipe. Hier,
sowel as op die besproeibare gronde fangs die Oranje- en Olifantsriviere,
word ook die beste gedroogde druiwe geproduseer. Tot hiertoe is die
meeste tafeldruiwe nog afkomstig van die kusstreek, maar met 'n uitge-
breider afset kan selfs die karodele hiertoe aansienlik bydra.
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In dele waar nog Been filoksera-siekte bestaan nie, of waar die grond
van 'n sanderige geaardheid en baie vrugbaar is en besproei kan word,

alma! dinge wat goeie bestandheid aan die stok gee, kan nog
Voortplanting ongeente of makstokke geplant word. In die westelike Kaap-van die
Wynstok.	 provinsie is dit egter baie gewaagd om dit te doen, en die

meeste ongeente wingerde sak uit net sodra hulle swaar
oeste begin dra.

Wingerde moet dus geent word, en hiervoor bestaan twee algemene
stelsels, naamlik handenting en grondenting. Die nodige onderstokke word
in moederplantasies gekweek, en na die blare van die onderstokke afgeval
het, word hulle geknip. Die lote wat dikker as 'n gewone potlood is, kan
in Augustus of September deur tongenting in die hand geent word, met
saagsel in kiste gepak en in 'n warm kamer, of in sand gepak op 'n warm
plek, en gekallus* word. In September of Oktober word dit dan in die
kwekery uitgeplant waar dit gedurende die somer goed opgepas word en
volgende winter word die eersteklas stokke in die wingerd uitgeplant.

Tweedens word die lote, wat te dun is vir handenting, of ook dikker
lote, uitgeplant in die kwekery of in die wingerd, en vir 'n jaar gelaat om
wortel te skiet. Volgende jaar, in September, word hulle deur kloof-
enting in die grond afgeent. Selfs groot, bestaande wingerde, waar die
onderstokke nog gesond is en sterk groei, kan deur kloofenting oorgewerk
word na 'n ander soort. Die sukses van 'n kwekery hang baie of van die
goeie gesonde toestand van die enthout ; die kwekerygrond—'n vrugbare
koel leem- of turfgrond wat vry van insekte is, is die beste ; die regte tyd
van ent, en van die versorging wat die pasgeente stokke kry, veral in die
begin solank hulle nog kallus moet vorm.

Die Aanle van 'n Wingerd.

Daar is 'n paar stelsels wat hier in aanmerking kom. Grond wat nog nie
voorheen onder bewerking was nie moet skoongemaak word van stompe en
klippe ; nat plekke moet vooraf gedreineer word, en die grond moet gelyk-
gesleep word. Hieraan moet baie meer aandag gegee word by wingerde
wat later besproei moet word, as by die wat nie besproei hoef te word nie ;
maar altyd met inagneming dat die bogrond van hoe dele nie so diep verwyder
moet word dat net 'n harde, onvrugbare ondergrond oorbly nie. Veral in
die geval van onegale en baie rou grond is dit wenslik om die grond hierna
onder 'n ander gewas te sit, en as sulks kan wintergraan, lusern of tabak
gebruik word. Intussen word die algemene vrugbaarheid, veral die humus-
gehalte, sover moontlik verhoog, en die grond word skoongemaak van kweek
—veral in diep, los en klammerige sandgrond. As die wingerd eers geplant
is, is dit baie lastiger en duurder om kweek dood te maak, en gewoonlik
ly die jong wingerde daar baie onder. Selfs waar ou wingerde vernuwe
word, is dit baie wenslik om die grond vir een of meer jaar rus te gee van
wingerd, en daar liefs 'n ander gewas op te verbou of 'n groebemistingsoes
in te ploee. Enige ou wingerd het baie vyande, soos filoksera, wortelaal-
wurms, ens., en waar die jong stokkies direk met al die vyande in botsing
kom, belet dit hulle om 'n goeie begin te maak.

By die voorbereiding van die grond bestaan daar groot verskille in die
verskillende dele. Eerstens speel die grondtipe 'n rol, en waar dit baie
voordelig is om 'n gebroke grond soos graniet, wat as bly as dit eenmaal
goed losgebreek is, diep los te maak, betaal dit dikwels nie by 'n swaar

* Deur „Kallus" word bedoel die ontwikkeling van wondweefsel wat die las
gedeeltelik laat vas groei voor die stokke uitgeplant word.
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kleigrond wat enige jare, nadat dit diep gedolwe is, maar weer net so vassak
as voorheen. Sekere soorte sandgrond is so los dat dit nie juis kan verbeter
word deur dolwe nie. Verder speel dit 'n rol of die wingerd besproei word
of nie. Met besproeiing is dit nie so noodsaaklik dat die wortels diep in
die grond indring nie as met droe landbou, en daarom word dit in hierdie
geval deegliker voorberei. Ook is dit nog van belang watter soort wingerd
ons aanle ; vir wyndruiwe word die grond in die reel nie so diep voorberei
as vir tafeldruiwe nie, waar ons met 'n waardevoller produk te doen
het.

Dolwe met die hand tot 'n diepte van 24 of 36 duim is die beste, maar
ook die duurste voorbereiding. Die minste wat vir enige wingerd toegelaat

kan word, is ploee met 'n enkelvoorploeg, tot 'n diepte van
Grondvoor- 10 tot 12 duim. Ook verder kan dubbeld geploeg word of
bereiding.

deur 'n hotomploeg tweemaal in dieselfde voor te laat loop
Of deur twee ploee agtermekaar in dieselfde voor te laat loop met 'n deel
van die agterste ploeg se rysterplaat afgekap sodat by nie sy grond omkeer
nie. Met dubbeld-ploee kan dieptes van 16 tot 22 duim bereik word, af-
hangende van die grondtipe en trekkrag. Daar is verder nog 'n kombinasie
van ploeg en dolwe, waar die bovoor met 'n swaar enkelvoer ploeg afgegooi
word en die ondervoor 'n verdere 12 duim uitgespit word. Trekkers het
in die laaste tyd 'n groot omwenteling in die voorbereiding van wingerdgrond
teweeggebring, want met hul groter krag en swaar enkelvoor-ploee, kan
hulle in een voor dieptes van 20 tot 24 duim, en soms meer, bereik. Of
daar word met hulle 'n ondergrondsploeg („ subsoiler ") gebruik. Hierdie
werk moet gedoen word as die grond taamlik droog en hard is, sodat dit
goed losruk. In sagte grond breek so'n ploeg net 'n smal strokie uit. Hier
moet gesorg word dat die grond egaal tot die maksimum diepte losgemaak
word, desnoods deur kruis en dwars te ploee. Ook hier kan dieptes van
24 duim maklik bereik word.

Daar is dus baie stelsels om grond voor te berei, en waar ons by die
plant van 'n wingerd verwag dat dit minstens 20 jaar moet staan, sal alma!
saamstem dat dit betaal om die grond eenkeer goed voor te berei. As die
wingerd eers geplant is kan die grond nie weer so deeglik bewerk word
nie. Daar is ook nog enige verdere punte om in aanmerking te neem, by.,
waar die ondergrond you in 'n goeie bogrond sal verander, is dit wenslik
om die twee lae om te ruil ; dog waar die ondergrond uit 'n dooie rou-klei
bestaan of 'n oormaat van braksoute het en nooit 'n gewenste bogrond
sal word nie, is dit wenslik om die ondergrond los te maak, maar dit onder
te hou. Daar is verskillende van die stelsels van voorbereiding wat hiervoor
kan Bien. Dikwels sien ons in grond, wat laat in die winter eers voorberei
is en deur die somer baie los bly le, dat die wingerd bale sleg vat : die rede
is te veel lug in die grond waardeur die stok uitdroe. Grond moet dus
so betyds voorberei word dat dit nog 'n goeie reen kry voor die plant van
die wingerd om sodoende effens vas te sak. Verder is dit bale wenslik
aangesien ons nooit weer die wingerd tot so'n diepte gaan bewerk nie, om
by die dolwe 'n reserwe van voedingstowwe in die ondergrond aan te bring,
en veral voedingstowwe wat stadig in die grond beweeg, soon fosfate. Hier-
voor kan rotsfosfaat onder in die yore gegooi word, of beter nog, 'n mengsel
van gelyke dele landboukalk en superfosfaat, se 1,000 lb. van elk per morg.
Daar is min gevaar dat dit sal uitwas, en jare later trek die stok nog die
voordeel daarvan.

Ruimte laat nie toe om die uitle en stelsels van plant volledig te behandel
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nie, maar daar is tog een punt om aan te roer naamlik die wydte om 'n
wingerd te plant. Die eerste wingerde in ons land was aan-

Wydte van	 gele volgens die stelsel van koue lande van Europa waar
Plant.

baie nouer geplant word as in warmer dele. Die ou wingerde
het 3 x 3 vt. of 10,000 stokke per morg gestaan, wat veels te dig is vir ons
klinnaat. Vandag kom hier nog baie wingerde 4 x 4 voet voor, 5 voet vier-
kant is miskien meer algemeen en dan is daar 'n sterk neiging om wyer
te plant. Die voordele van wyd plant is die volgende :-

(a) Die aanle, grondbewerking, siektebestryding, snoei, ens., is
soveel makliker en goedkoper per morg.

(b) Die stokke groei sterker en is baie beter bestand teen droogte,
veral op arm gronde.

(c) Die stokke kan meer ongehinderd en ongetop groei en daar is
minder gevaar vir roes en vrot.

(d) Die oplei van die wingerde op draad is baie goedkoper per morg.

Daar is twee gevalle waar nie so wyd geplant word nie en dit is (1) op
brakgrond, en (2) waar die wind baie skade doen, en selfs dit is nie baie
belangrik nie. Hieruit sal aangevoer kan word dat met soveel minder stokke
per morg, die opbrings kleiner moet wees. Dit is egter net in die eerste
paar jaar die geval solank die wingerd nog nie in voile drag is nie, en daarna
ly ons geen skade nie omdat elke stok soveel meer dra en sy druiwe soveel
beter rypmaak.

Plantmetodes.

Ons beveel dus vandag die volgende aan : vir wyndruiwe, 30 tot 40
vierkante voet per stok ; vir tafeldruiwe, 40 tot 50, en vir sekere stelsels
van oplei nog baie meer. Hiervan moet elke boer die wydte van sy rye
reel om by sy toestande aan te pas, b.v. as by sy wingerd met 'n groot spuitwa
wil spuit, moet die rye in een rigting so wyd wees dat die wa daarin kan loop.

'n Geskikte tyd om wingerd te plant is Augustus tot die middel van
September, as die grond droog genoeg is en voor dit te warm word. Net
eersteklas-stokke, wat vooraf koel en matig kiam bewaar is, word geplant.
Die stok word vooraf reg geknip met net een loot—die regopste of die
sterkste, en die konn op drie goeie ob. Die wortels word vir die gewone
stelsel van plant agter die graaf, ingekort tot van 1 tot 2 duim. Plant die
stok met sy las ongeveer 1 duim bokant die algemene grond-oppervlakte
en sorg dat die grond goed vasgedruk word teen die hele lengte van die stam.
As die grond al baie droog is, kan die stok ook natgegooi word by die plant,
maar dit is gewoonlik nie nodig nie. Na die plant word die stok met los
grond toegegooi tot bokant sy las. Dit is 'n verkeerde praktyk om stokke
mis te gee gelyktydig met die plant in die gat. Baie misstowwe gee aanleiding
tot brand, en almal belemmer die verspreiding van die wortels. Skraal
gronde moet voor planttyd, b.v. saam met die groenbemisting egaal bemis
word, en as die stokkies eers goed gevat het, kan hulle, waar nodig, 'n bo-
bemisting kry. So 'n jong wingerd moet goed opgepas word, want dit is
meer vatbaar vir ruspers, kalanders en miswurms as 'n groot wingerd. Later
in die somer word die las oopgemaak en die makwortels verwyder. In
die tweede jaar meet die wingerd weer ingeboet word waar stokke dood is.

Grondbewerking en Bemisting.

Die grondbewerking van wingerde verskil nie alleen baie in die verskil-
lende streke nie, maar ook van plaas tot plaas. Vroeer is meeste wingerde
met die hand bewerk, omdat daar toe maar min wingerd was, of omdat die
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wingerd te nou gestaan het om te ploee. Ten spyte van die felt dat dit bale
goedkoper is om wingerde te ploee, word vandag nog bale wingerde uit-
sluitlik met die hand bewerk, dit is veral die geval met wingerde op karo-
grond wat maklik 'n ploegbank vorm. Die meeste wingerde word egter ge-
ploee en geghrop, en by die algemene stelsels wat gevolg word, is die doel om
gedurende die winter soveel moontlik groengewasse in die wingerd te
laat groei wat later ingeploee word vir humus. Plaasmis word in April
en Mei in yore gegooi, of egaal oor die grond gestrooi en vlak ingeploee
of geghrop. Waar een of ander gewas gesaai word vir groenbemisting, word
dit gedoen in April tot middel Mei sodra die grond sag genoeg is om 'n
behoorlike voor te trek om die saad en sy bemisting in te saai. In ander
wingerde word soms ook die nodige potas en fosfaat gesaai voor die winter-
reens begin, en dan ingeghrop daar dit nie so maklik uitwas nie, en die groei
van gras aanmoedig. Verder word daar niks in die voorwinter gedoen om
die ontkieming en groei van gras te hinder nie.

Voor die gras te dig word, d.w.s. in Junie of begin Julie, word 'n behoor-
like voor in elke ry getrek. By wingerde wat diep bewerk word, gee dit
'n kans om die grond diep los te ruk. Die yore dien verder as oop sugvore
in wingerde wat te nat word en vorm 'n goeie aanvoorsel om later die ry
te begin ploee, veral as gras baie dig is. In laasgenoemde geval kan selfs
van die gras uitgesteek en in die yore gegooi word om eers te verlep voor
dit in geploee word. Teen die end van Julie word die orige kunsmisstowwe
gesaai en word die hele ry omgeploeg na die middel en met die yore alkante
langs die stokke. Die bankies om die stokke word met die hand omgespit,
en in September word die wingerd vir 'n tweede keer geploeg, maar nou
vlakker as die eerste keer. Wingerde wat net in een rigting bewerk word,
word nou na die stokke toe geploee sonder om hulle te hoog toe te goof,
en ander wingerde kan oorkruis geploeg word, maar ook na die stokke toe.

'n Wingerd wat bewerk is, soon hier beskrywe, begin die somer goed los,
met genoeg los grond om die stam van die stok, en nie 'n kaal bankie wat
geweldig hard bak en uitdroe nie. Op die manier kan ook digte gras maklik
ingeploee word sonder enige verdere moeite. Dit is dan ook nie nodig om
voor Oktober met die somerbewerking te begin nie, want die grond sal
nie so you vas word nie. Gedurende die somer word die boonste 2 tot 3
duim grond dan van tyd tot tyd Iosgemaak met 'n ghrop of skoffelploeg.
Dit moet na elke goeie reen of besproeiing herhaal word en sal help om on-
kruid te onderdruk, want gedurende die somer moet gras onder geen om-
standighede toegelaat word om in die wingerd te groei nie. Dit word
vandag nie meer aanbeveel om grond so erg sekuur los te hou nie, as vroeer
die geval was, en in elk geval moet 'n wingerd nie so bewerkword datsy grond
stowwerig word nie, maar in meeste wingerde is ons verplig om in Oktober
en November, en vir wingerde wat besproei word ook nog later, die grond
van tyd tot tyd los te maak om onkruid uit te roei.

Die groot strydvraag is nog steeds : hoe diep moet wingerde bewerk
word ? Diep bewerking kos meer en breek baie wortels, maar hou die

grond goed los, laat horn meer water opneem en dwing die
Losmaak	 plant om 'n diep wortelstelsel te ontwikkel waardeur aan
van Grond.

horn meer bestandheid gegee word teen droogte. By vlak-
bewerking is net die teenoorgestelde die geval. Elke stelsel het sy voor-
standers, en by vlak-bewerking was dit veral Maroger wat bewys het dat
dit sulke verbasende goeie resultate gee wat betref grootte van oes en selfs
bestandheid teen droogte ; want die plant se vlakwortels wat in die beste
laag grond voed, is dikwels die waardevolste. Om egter die posisie op te
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som kan ons se die grond moet voor planttyd bewerk word—hoe dieper,
hoe beter. Jong wingerde kan in hul eerste en tweede jaar ook diep bewerk
word sodat 'n deel van hul wortels diep afpeil, maar daarna hang alles van
die grondtipe af. Swaar grond en veral grond wat geneig is om 'n ploegsool
te vorm, moet dieper bewerk word as ligter gronde. Veral wingerde wat
besproei word en waar die grond die water in 'n betreklike kort tydjie moet
opneem, in vergelyking met 'n gestadige, aanhoudende reenval, ly you
daaronder as hulle 'n sool het en sulke ploegsole moet jaarliks verbreek word
deur diep-bewerking. In losser grond word alleen skade gedoen deur gedurig
at die vlak wortels af te breek. As ons in viak grond baie diep ploee, word
ook bale min ruimte oorgelaat vir die wortels om te groei.

Onder bemisting word verstaan die voeding van die grond sodat die
wynstok goed kan groei en genoeg vrugte van goeie gehalte dra. Elkeen

Bemisting, 
weet egter dat grondsoorte nie almal ewe vrugbaar is nie en
ons kan uit die een grond meer haal as wat ons daarin terugsit,

terwyl dit by baie skraal grond vir 'n tyd altans nodig sal wees om meer
in die grond te sit as ons uithaal om sy vrugbaarheid te verhoog en dit in
staat te stel om groter oeste te lewer. Doeltreffende bemisting bestaan
ook nie net uit die blote toevoeging van sekere misstowwe tot die grond
nie, mar ons moet seker maak dat die grond se reaksie of suurheidsgraad,
dreineringstoestand, humusgehalte, en wat die belangrikste is, sy voggehalte,
gedurende die comer sodanig is dat die plant voile gebruik kan maak van die
misstowwe wat ons toedien.

Dit sal nou duidelik wees dat dit onmoontlik is om 'n algemene formule
op te stel waarvolgens alle wingerde bemis kan word, want elke bepaalde
grond het sy eie vereistes. Waar die bogemelde grondtoestande gunstig
is, bestaan bemisting uit die toediening van die drie elemente wat in die
oorgrote meerderheid van grondsoorte ontbreek vir normale plantegroei
nl. stikstof, fosfaat en potas ; e!keen waarvan sekere funksies vervul in die
wynstok, en deur hierdie funksies te studeer, kan elke boer so min of meer
uitvind wat sy wingerd nodig het.

Stikstof gee sterk groeikrag, en by gebrek daaraan groei die stok swak
en het 'n ongesonde vaal-groen kleur, dra soms nog baie, maar die vrugte
word swak ryp en die korrels bly klein. Te veel stikstof in verhouding tot
fosfaat en potas is nadelig en laat die stok afloop, gee swak gehalte druiwe en
wyn, en die stok is baie vatbaar vir swamsiektes. Daar die grootste
meerderheid van die wingerdgrond egter baie arm is aan stikstof, moet hierdie
belangrike voedingstof dus verskaf word, gewoonlik in die vorm van plaasmis,
of goewermentsghwano, ammoniumsulfaat, natriumnitraat, ens.

Fosfaat is die beste element om die nadele van te veel stikstof te neutrali-
seer en die goeie gehalte van die vrug te bevorder. Verder laat dit die stok
goed dra, gee horn btstandheid teen siektes en laat die hout en die vrug
betyds goed rypword. Hierdie voedingstof word verskaf in die vorm van
superfosfaat (basics of gewone) en slakmeel.

Potas.—Die wynstok is 'n potasvreter en at sy dele, soos lote, blare en
selfs wyn is ryk aan potas. Dit bevorder 'n goeie en gesonde blaaropper
vlakte, die vorming van suiker in die druiwe, en help saam met fosfaat vir
goeie kwaliteit. Plaasmis (en karomis) is ryk aan potas ; en dit geld ook vir
kaliumsulfaat en kaliumkloried.

'n Goeie algemene mengsel vir wingerde in voile drag en wat op middek
matige goeie grond staan, is 400 lb. goewermentsghwano, 200 lb. ammonium-
sulfaat, 400 lb. basiese of gewone superfosfaat en 200 lb. kaliumsulfaat per
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morg. Hierdie mengsel moet as 'n baie algemene leidraad beskou word en
moet gewysig word in ooreenstemming met wat reeds gese is, en onthou
verder dat tafeldruiwe gewoonlik swaarder bemis word as wyndruiwe.
Saai van die mengsel die fosfaat en potas in April of Mei (sien bewerking),
die goewermentsghwano met die eerste ploee in Julie tot Augustus, en die
ammoniumsulfaat in September.

Die beste misstof vir wingerde is plaasmis (nie karomis nie), maar
ongelukkig is die voorraad so beperk. Tog moet die boer probeer om elke
wingerd nou en dan plaasmis te gee en wel teen 15 tot 20 ton per morg,
afhangende van die samestelling van die mis. Waar dit net elke vierde jaar
of minder gegee word, en tussenin met kunsmis bemis word, is dit nie nodig
om daardie jaar nogiets by te sit nie. Wingerde wat elke jaar, of al om die
ander jaar genoeg plaasmis kry, kan saam daarmee nog 400 tot 600 lb. basiese
superfosfaat per morg kry. Dis die beste om alle misstowwe egaal oor die
grond te strooi en in te ghrop of te ploee. Die mis kan egter ook in yore
gegooi word. Dit moet egter nie in die diep gate wat tussen vier stokke
gemaak is, gegooi word nie ; sulke gate is uitstekend om bossies en stokkies
in te gooi, veral in vaste digte grond wat swaar water vat, of waar die
wortels nie wil afpeil nie, maar dit moet nie vir mis en kunsmis gebruik
word nie.

Humus is een van die vernaamste bestanddele in grond. Dit hang nou saam
met die grond se vrugbaarheid, en hoe meer humus ons in die grond bring,

Humus. 
hoe minder stikstof is nodig om te gee. Verder vervul dit
sekere funksies in die grond wat geen misstof kan doen nie,

by. dit gee 'n goeie struktuur, wat weer die grond makliker laat bewerk,
meer water laat opneem en vashou, en dit begunstig die bakteriee-lewe
in die grond. Die humusgehalte word verhoog deur (a) blare en lote van
die stok, (b) plaasmis, (c) natuurlike gras soos gousblom, turksnaels, ens,
(d) groenbemisting te saai (veral ertjies, gars en rog). Soos reeds gesien
onder bewerking, word die gewasse in yore gesaai en selfs by gras word
betyds yore getrek om die inploee te vergemaklik. Verder hang die groei
van sulke gewasse baie van die jaar of en veral hoe vroeg die reens begin.
Die tyd van inploee is van belang, omdat ons graag die meeste materiaal
wil inkry, maar daar is verskillende gevare verbonde aan te laat
by. die reens kan ophou en die grond is te droog om behoorlik te ploeg,
of die materiaal kom te droog in om goed te vrot en so'n wingerd ly you
droogte in die somer, of die laat gras, veral ertjies, bring ruspers en ander
insekte, en ook bring te laat inploee mee dat as die plant begin groei die
gewasse nog nie gevrot is nie en dus is daar nog nie toeganklike voeding-
stowwe vir die stok om te groei nie.

Eindelik moet ons nog daarop wys dat baie wingerde groot behoefte
aan kalk het en elkeen moet vasstel wat die toestand in sy eie wingerd is,
want daarsonder kan die orige voedingstowwe ook nie tot hul voile werking
kom nie.

Vir verdere besonderhede omtrent die regte soort kunsmis vir sekere
grondsoorte, die samestelling en meng van kunsmis, ens., kan die leser
aansoek doen by hierdie kollege.

Besproeiing van wyn- en rosyntjiedruiwe word reeds lank toegepas, en
ons het gesien dat in streke met 'n geringe reenval dit absoluut noodsaaklik

Besproeiing. 
is,is maar daar is ook streke waar die een wingerd besproei word
en 'n ander nie. Die geloof dat wingerde, wat in laasgenoemde

streke besproei word, geen behoorlike wyn kan produseer nie, het sy oor-
sprong daarin dat bale kwekers oorbesproei, selfs in die karo, met die gevoig
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dat hulle bale geilgroeiende wingerde kry wat groot hoeveelhede druiwe
lewer, maar wat laag in suiker en bale onderhewig aan vrot is. Vir die pro-
duksie van ligte droe wit wyn kan nogal heelwat besproei word, maar
ons moet die voorbeeld van Europa onthou dat in droe jare die beste wyn
gemaak word. Vir 'n lang tyd is gereken dat tafeidruiwe, wat besproei word
nie geskik is vir vervoer oorsee nie, maar selfs hierdie opvatting is at vandag
omvergegooi en 'n beperkte aantal tafeldruif-kwekers, selfs kwekers in
dele met die hoogste reenval, besproei vandag met bale groot sukses, en
at kan ons nog nie se dat hulle daardeur die gehalte van hul druiwe veel ver-
beter het nie, produseer hulle in elk geval groter oeste van goeie gehalte
per stok.

Dit is egter te verstaan dat, net sowel as wingerd wat oorbesproei
word 'n swak gehalte lewer, wingerde wat hul druiwe bevange rypmaak,
d.w.s. waar die voggehalte in die grond onder die verwelkingspunt val, ook
geen goeie kwaliteit kan gee nie. Daar is 'n groot aantal faktore wat die
mate van besproeiing bepaal en elke afsonderlike wingerd moet volgens
sy eie meriete behandel word, maar waar water beskikbaar is, moet besproei
word as die voggehalte in die grond die kritiese stadium nader. Veral moet
onthou word dat die plant vroeg in die comer, wanneer dit baie nuwe blare
en lote vorm en die vrug vinnig uitswel, die meeste water nodig het, en as
die groei nou tot 'n ontydige stilstand kom, ly die stok baie skade. Win-
gerde wat te droog is tydens die bloei, is ook meer aan afloop onderhewig.
Aan die ander kant moet betyds—in die meeste gevalle ongeveer 'n maand-
voor die parstyd met besproeiing gestaak word. Vir die algemene beginsels
van besproeiing word die leser verwys na die artikel op bladsy 905.

Snoei van die Wynstok.

Dit is een van die vernaamste werksaamhede in die wingerd, en waar
daar vandag nog heelwat vrugtebome is wat nie gesnoei word nie, sal nie-
mand dink om sy wingerd ongesnoei te laat nie. Die wynstok is van nature
'n ranker, wat geneig is om groot te groei en baie vrugte van 'n swak gehalte
te dra. Die wingerd word dus gesnoei om die grootte van die oes en kwaliteit
te reguleer, om die gewenste vorm van stok vir bewerking, bestryding van
siektes, pluk van vrugte en die regte drahout op die regte plek te kry.

Die tyd van snoei is belangrik, omdat dit groot invloed het op die tyd
van uitbot, groei, en die drakrag van die stok. Die snoei word soms in
twee gedeel, nl. (1) skoonsny, d.w.s. die verwydering van alle onnodige
lote, behalwe die draers ; en (2) stompsny, of die terugsny van die draers.
Die twee kan saam gedoen word, maar dikwels word wingerde vroeg skoon-
gemaak wanneer werk nie baie druk op die plaas is nie, en dan word stomp-
sny, wat nie bale tyd vereis nie, later op die regte tyd gedoen. Dit is veral
die tyd van stompsny wat die invloed op die funksies van die stok het, en
wel insoverre dat (a) wingerde wat baie vroeg, d.w.s. April sowel as die wat
baie laat, d.w.s. end Augustus tot begin September, stompgesny word,
laat uitbot ; (b) wingerde wat matig vroeg, d.w.s. middel Junie tot middel
Julie, stompgesny word, bot die vroegste, groei sterk in die hout, maar
dra matig ; (c) wingerde wat laat stompgesny word, gee die swaarste drag
en loop die minste af. Behalwe in een geval, naamlik wingerd wat baie
wild groei en nie wil dra nie, word die wingerd nie gesnoei voor die blare
normaal begin val nie. Blare moet ook nie deur vee afgevreet word nie,
maar moet na die parstyd nog bly om die stok se hout ryp te maak en reserwe-
kos vir volgende seisoen te voorsien. Daarna moet dit vanself afval en in
die grond kom waar dit waardevolle voedingstowwe en humus opbou. Dit
is ook nie wenslik om wingerd te snoei as die grond en lug nog baie droog is
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nie. Verder word wingerd, wat swak dra en/of afloop, laat gesny. Wingerd
wat genoeg of te veel dra, maar swak in die hout is, word matig vroeg gesnoei
en waar laat ryp kan voorkom, word laat gesnoei sodat die wingerd laat
uitbot en so miskien die gevaar vir skade deur ryp vryspring.

Stelsels van Snoei.
Enige wynstok bestaan uit 'n permanente deel, en draers met lote. Die

permanente deel bestaan uit die stam met sy arms, en die draers is lote van
een jaar oud wat sit op hout tweejaar oud. Lote wat op ouer hout sit word
waterlote genoem en dra nie druiwe nie, maar dit sal ook gesien word dat
hulle net vir een jaar waterlote bly en daarna self vrugbare lote dra, en daarom
word dikwels van waterlote gebruik gemaak om nuwe draers op te bou.
'n Kort draer is een met 2-3 oe ; 'n half-lang draer een met 4-6 oe en 'n
lang draer een met 8 en meer oe.

(a) Kort Snit.—Na die jong stokkie vir een seisoen in die wingerd ge-
groei het, word by weer op een draer gesnoei met 2 tot 4 oe. Dit is om

te verhoed dat die bogrondse deel te sterk word vir die
(I) Aileen- wortelstelsel, en om 'n stam van omtrent 6 duim te kry
staand
Stokke.

e
 voordat ons met die kelkvorm begin. Vanaf die tweede

jaar word dan min of meer elke jaar een draer bygesit tot
die stok 4 tot 6 arms het, elk met een draer, afhangende van die soort,
wydte van plant, ens. By die bysit van nuwe draers word bale gelet op
fatsoen. Die arms moet so na moontlik in 'n sirkel goed verdeeld wees en
nie die stok onnodig bale na die een of die ander kant oortrek nie, en nie
te laag, of in die middel van die kelk sit nie. Op elke arm word dan elke
jaar een kort draer gegee. In die begin word probeer om die stok regop
te kry sodat sy druiwe nie op die grond hang nie, maar as die stok eers 'n
sterk stam het, moet verhoed word dat die stok te lank word en te veel in
die pad van die ploeg, ens., groei. Dan word die laagste sterk draer op die
arm behou en as 'n lang ou arm 'n sterk waterloot onder aan sy basis gee,
kan die arm teruggebring word op die waterloot en die stok weer vernu
word.

Baie soorte, soos Hanepoot, Hermitage, Muskadel ens., gee goeie
oeste as hulle volgens hierdie stelsel gesnoei word.

(b) Half-lang Snit.—Soms dra 'n stok 'n bietjie te min met kort snit
maar te veel met lang snit, of dit is 'n soort wat 'n lang snit vereis maar die
stokke is bale agteruit in groeikrag en ons wil hulle weer verbeter in die
hout, en darem so'n halwe oes he. In so 'n geval word half-lang draers
gegee, soms met, en soms sonder 'n ekstra kort draer. Dit het die groot
voordeel bo lang snit dat die draers styf genoeg is om alleen te staan, en vieg
is nie nodig nie.

(c) Lang Snit.—Dit is 'n vaste reel by die wynstok dat as ons 'n draloot
van se, 12 oe neem, dan neem die vrugbaarheid van die oe toe namate hulle
verder van die ou hout sit. Dit geld vir alle soorte, maar by 'n soort soos
Hanepoot is die onderste oe reeds so vrugbaar dat dit nie nodig is om langer
te sny nie. By soorte soos Cabernet en Sultana is die onderste oe dikwels
heeltemal onvrugbaar. Hier is lang snit nodig. By sekere stelsels van oplei,
word lang snit ook altyd tot 'n sekere mate toegepas, omdat die stok te min
kort draers kry vir 'n goeie oes ; met meer kort draers kry ons nie die
goeie verspreiding van die stok op die prieel nie. Lang snit kan eers na
omtrent die vierde jaar, as die stam van die stok sterk genoeg is, toegepas
word. Die belangrike punt by lang snit is dat in die meeste gevalle 'n lang
draer nie aan sy basis uitloop nie. Elke jaar word dan 'n lang stuk ou hout
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aan die arm toegelaat, en dan is daar na enige jare 'n hoe pap stole wat maklik
omwaai. Om dit te voorkom moet by elke lang draer 'n sterk kort draer
gegee word. Volgende jaar word die ou lang draer weggesny, die boonste
loot aan die kort draer word weer 'n lang draer, en die onderste weer 'n
kort draer. Op die manier behou die stok 'n goeie fatsoen, is laag en styf
en het elke jaar die regte draers om goed te dra. Waterlote vorm soms
baie goeie kort draers as hulle sterk is en laag aan die arm sit. Die lang
draers word dan saamgevleg in 'n stywe boog wat nie na die een of ander
kant kan omslaan of aan die swingels van die trekdiere haak nie. Die vlegwerk
is lastig en neem bale tyd en daarom is dit wenslik om soorte wat lang snit
vereis op draad te lei.

Hier is die snoei die eerste jaar net soon vir alle ander wingerd. In
die tweede jaar word vir veiligheid twee lote opgebring na die draad, maar
(2) Wingerd in die winter word een weggesny, omdat 'n opgeleide stok
op draad net een stam moet he. Van hier of kry ons die volgende
gelei. twee stelsels.

(a) Die Kordonstelsel.—By hierdie stelsel word die stam van die stok
trapsgewyse op die onderste draad gelei tot byna by die volgende stok en
op elke voet afstand word 'n draer gegee wat later in 'n permanente arm ont-
wikkel. Waar te lang stokke in een jaar gelei word, bestaan die gevaar
dat oe aan die basis nie uitloop nie en dan kom daar nie draers op die be-
paalde plekke nie.

(b) Die Guyot- of Vernuwingsstelsel.—Hier kom die permanente stam
net tot omtrent 4 duim onderkant die onderste draad en dan word eers
'n kort draer aan albei kante gegee, en later vir alle soorte 'n kort en 'n
lang draer aan albei kante. Die beginsel van lang en kort draers bly altyd
dieselfde. Die lengte van die lang draer varieer volgens die vrugbaarheid
van die soort.

By 'n vergelyking van die twee stelsels blyk dit dat die Guyotstelsel
die voordeligste is, omdat dit die maklikste is om te snoei, die swaarste
oeste gee, en die minste ou-hout om suiers te vorm, en verhoed dat
siektes en plae daarin skuil, en maklik is om te spuit. Meeste druifsoorte
hou ook nie daarvan om met so baie ou-hout te groei nie, begin later
van vooraf uitteer en verkies dus vernuwing. Die kordonstelsel gee egter
die beste verspreiding van die stok oor die prieel.

Oplei van Wingerde.

Dit is reeds lank bekend dat vir die kweek van goeie tafeldruiwe, die
stokke op draad gelei moet wees. Vandag word dit ook al sterk aanbeveel
vir sultanas en die meeste wyndruifsoorte, veral soorte wat lang snit vereis.
Die voordele van oplei is : makliker snoei en opvleg, sterker stokke met
swaarder oeste, minder skade deur wind en vrot, en egaler kwaliteit. Oplei
kos natuurlik geld, en dan beweer sommige dat mens hierdeur nie so'n
hoe suikergehalte in die druiwe kan kry nie. Dit is egter net waar mense
verwag om met oplei omtrent viermaal die oes per morg te kry as voorheen.
Opgeleide wingerd kan heelwat meer dra as onopgeleide en nog dieselfde
suikergehalte gee, maar dit kan ook oordrywe word. Die stelsels van
oplei kan as volg geklassifiseer word:—

(1) Drie of vier drade bo mekaar. Die onderste 18 duim van die grond
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af en die ander elk 12 duim hoer, ysterpale 45 vt. uitmekaar met 2 hangers
tussenin. Vir oplei word altyd staaldraad gebruik, en die

Vir hoekpale moet goed geanker en gestut word. Hier word
Wyndruiwe. 

die lote in die somer tussen die drade deurgevleg en behoef
nie vasgemaak te word nie, iets wat baie tyd vereis. Oplei met slegs een
draad, kan net gebruik word waar die wind nie lastig is nie, en met soorte
wat nie swaar trosse gee nie wat die loot maklik laat omkantel. Daar is
ook nie plek vir die gewenste blaaroppervlakte nie, en dit kos nie veel meer
om nog 'n paar drade by te sit nie, want die pale bly feitlik dieselfde.

(2) Een draad, 20 dm. van die grond af en twee parallel drade 12 dm.
hoer en 8 dm. vanmekaar. Ysterpale kom 30 vt. vanmekaar en aan die
kop van elke paal kom 'n dwarshoutjie of yster met 'n gat 'n + dm. van elke
end waardeur die boonste drade kom. Hier word die lote in die somer
tussen die twee drade gepiaas, maar vasbind is nie nodig nie. Dit is ook
'n taamlike goeie stelsel vir sultanas, maar die druiwe hang baie opmekaar
met swaar oeste.

Jong tafeldruiwe op draad opgelei.

CO Die Peroldstelsel.—Dit is 'n drie-draadstelsel met die onderste
20 tot 30 dm. van die grond af en 2 parallel drade 10 tot 12 duim hoer, en

20 tot 26 dm. vanmekaar. Ysterpale 24 vt. vanmekaar
Vir Tafel-	 met nog een hanger tussenin net vir die onderste draad.
druiwe.

Die stelsel is maklik om te span en is goed vir winderige streke,
daar die somerlote links en regs aan die boonste twee drade vasgemaak kan
word. Die trosse hang egter nie so vry as by die volgende stelsels nie en
daar is nie genoeg plek vir 'n groot blaaroppervlakte nie.

(2) Visgraatsstelsel.—Hier kom 5 drade op dieselfde hoogte, nl. 3 tot
4 vt. van die grond af en almal 9 dm. vanmekaar, wat dus 'n dwarshout van
3 vt. vereis. Hier val die lote, as hulle lank genoeg is, horisontaal op die
drade en word dan in een rigting aangelei. Hier is meer plek vir blare
en lote as by die Peroldstelsel, en die trosse hang absoluut vry onderkant
die draad. Dit is egter nie 'n stelsel vir winderige streke nie, want baie
lote kan afwaai voordat hulle platval op die drade.
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(3) Die Almeria- of Afdak-prieel (Overhead Trellising).—Hierdie pridel
kan net op taamlike goeie grond gebruik word, want die stokke moet sterk
groei. Die wingerd word wyd geplant, gewoonlik 10 x 10 vt., en dan word
net rondom die hele stuk wingerd—soms tot 2 morg aanmekaar—aan die
buitekant agter elke stok 'n sterk ysterpaal geplant wat 3 vt. in die grond
kom en 7 voet bo die grond. Die pale se koppe kom aanmekaar met 'n sterk
tou wat van vier No. 8 drade gedraai is, en dan word staaldrade kruis en
dwars oor die vak wingerd aan die tou getrek met die drade 2 vt. van mekaar.
Elke stok kry in die begin 'n sterk houthanger wat hom gewoonlik at in die
tweede somer, bo-op die draad bring, en daar word by in 4 rigtings gelei tot
later die hele wingerd bo-oor bedek is met blare en lote en die druiwe hang
vry in die koelte onder die draad. Dit word gewoonlik beweer dat hierdie
klas prieel baie duur is om op te sit. As ons egter in aanmerking neem hoe
min pale gebruik word in vergelyking met ander stelsels, val die nadeel
weg, want by oplei is die pale die duurste item en nie die draad nie.

Tafeldruiwe opgelei volgens die Almeria prieelstelsel.

Sy nadele is dat dit nie op skraal grond, steil heuwels en in baie winderige
streke gebruik kan word nie, en ook is dit lastig om te snoei en te spuit.
Sy voordele is dat die stok hier die grootste plek vir blare en lote het en die
swaarste oeste gee. Dit gee die mooiste druiwe, omdat dit so vry hang
en die tros kan van alle kante bekyk word. Dit is maklik om te swawel
en daar kan onderdeur kruis en dwars geploee en gery word.

Amerikaanse Onderstokke.

Ruimte laat nie toe om hierdie soorte afsonderlik te beskrywe nie,
en derhalwe word net 'n opsomming van geskikte stokke vir die verskillende
grondtipes gegee.

(1) Klam sandgrond—Jacquez.

(2) Diep, los, koel, gebroke en leemgrond—Jacquez, Teleki, 333,
3306 en 101-14.
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(3) Gebroke sanderige tot gruis grond, nie bale vrugbaar nie en wat
droog word in die comer-333, 3306, 3309, 1202 en Richter Nos.
99 en 57.

(4) Strawwe leem en kleigrond—Rupestris du Lot, 1202, 420A,
Richter Nos. 99 en 57, en vir grond, wat geneig is om brak te
word, kan ons 101-14 nog byvoeg.

Waar bogenoemde aanbevelings streng toegepas word, veral met in
agneming van die ondergrond, sal baie van die moeilikhede, wat vandag
voorkom in geente wingerde, verdwyn. Dit is dan ook nie nodig om by.
te se dat 1202 wortelaalwurms sal kry nie in ligte klam grond, of Jacquez
nie bestand is teen droogte in swaar potklei grond nie, want hulle word
nie vir daardie grond aanbeveel nie.

Hier moet egter nog bygevoeg word dat alle soorte nie somar opmekaar
geent kan word nie, of dit word gene hulle het nie affinitiet vir mekaar nie.
Van genoemde soorte is 1202 die swakste in hierdie opsig en kan nie met
Pontak, Zante-korente, Tribodo bianco, ens., geent word nie, en gee soms
selfs moeilikheid met Hanepoot ; in hierdie opsig is 101-14 en sekere saad
Rupestris-soorte ook lastig. Jacquez het weer byna perfekte affiniteit. Ook
wortel sekere soorte—veral die wat Berlandieri-bloed bevat, soon 333 en
420A—baie slegter as ander en is dus bale lastiger om voort te plant. Dit
is die hoofrede waarom bale van ons beste onderstokke nog nie algemeen
gebruik word nie.

Eindelik moet ons nog daarop wys dat soorte, sons Rupestris du Lot,
3306, 3309, 101-14, 420A, Teleki en die Richters, 100 persent Amerikaners
is en dus die hoogste bestand is teen filoksera ; terwyl Jacquez, 1202, 333
en Aramon 50 persent mak bloed bevat en dus nie so'n hoe bestandheid
het nie. Aramon is reeds die prooi van filoksera in ons land en word nerens
meer aanbeveel nie. Die ander soorte van die groep doen sover nog bale
goed, maar dan moet hulle in hul regte grond geplant weer en die wingerd
moet goed versorg word.

Wyndruifsoorte.

Die volgende soorte word aanbeveel.

(a) Vir droe ligte witwyn.—Riesling, Steindruif, Fransdruif en Clairette
blanche.

(6) Vir vol en swaar witwyn.—Bogenoemde soorte, maar veral Sauvignon
blanc, Semilion, Wit Muskadel, Wit Hanepoot en Ferdinand
de Lesseps.

(c) Vir die Sherrytipe.—Fransdruif (en Pedro Jimenez).

(d) Vir ligte droe rooiwyn, Clarettipe.—Hermitage, Cabernet, Merlot
en Schiras.

(e) Vir vol droe rooiwyn, Burgundytipe.—Ook die soorte van klas (d)
waar hulle bale goed ryp is, maar beter nog is Pinot Noir en Gamay.

Vir rooi-soetwyn.—Rooi Muskadel, Rooi Muskaat de Frontignac,
Pontak, Hermitage, Schiras, Mataro, Grenache, Bastardo, Malvasia
Rey, Cornifesto, Touriga, ens.

(g) Soorte vir kleur.—Pontak, Alicante Bouschet, Grand Noir de
Calmette, sekere Seibel-basters en Jacquez.
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Tafeldruifsoorte.

Die tafeldruifsoorte word in drie kiasse verdeel volgens kleur, die soorte
in elke kias word geplaas in die volgorde van rypwording en agter elke
soort kom (tussen hakies) die snit wat dit vereis (by.) (k.) vir kort, (h.l.)
vir half-lank en (I.) vir lang snit.

Wit Soorte.—Rosaki of Waltham Cross (h.l.) Wit Hanepoot (k.),
Raison blanc (k.), en Ohanez of Almeria (I.).

Rooi.—Black Prince (hi.), Molinera Gorda (I.), Rooi Hanepoot (k.),
Vlamkleur Tokai (h.l.), en Angelina (h.l.).

Swart.—Hermitage (k.), Alphonse LavaHee (h.I.), Gros Colman (k.),
Prune de Cazouls (hi.), Henab Turki (k.), Barbarossa (k.), Gros Noir (I.),
en Barlinka (I.).

Hierdie soorte is natuurlik nie almal ewe goed nie of aard nie almal
ewe goed op dieselfde plek nie, maar die druiwe word vandag almal uit-
gevoer. Ander goeie soorte wat ook geskik is vir uitvoer, maar nog geheel
nie of baie min as sulks gebruik word, is :-

Wit.—Formosa (k.), Tribodo Bianco (k.), en Olivette Barthelet (I.).

Rooi.—Cornichon Violet (h.l.), Red Emperor (I.), en Hunisa (I.).

Swart.—Ribier (h.l.), Gros Maroc (k.), Transvaal (I.).

Die volgende soorte is te sag en/of te klein van korrel vir uitvoer, maar
kan aanbeveel word vir eie huislike gebruik en die plaaslike mark, omdat
hulle baie aangenaam van smaak of bale vroeg is :—

Wit.—Ferdinand de Lesseps (hi.), Wit Muskadel (k.), Fransdruif (k.),
Golden Queen (k.), en Kristai (I.).

Swart.—Donzellinho do Gallego (k.), Muskaat Hamburg (h.l.), en
Black Monukka (h.l.).

Droog-druiwe.

Die volgende soorte is geskik vir droe :—

Rosyntjies—Hanepoot en Rosaki.
Sultanas—Sultana.
Korente.—Kaapse en Zante-korente.

Kweek van Tafeldruiwe vir Uitvoer.

Alles wat reeds gese is oor die aanle en onderhoud van wingerde, is
ook van toepassing op tafeldruiwe, net hier moet altyd die beste stelsel
gebruik word, want waar ons hier met 'n waardevoller produk te doen het,
betaal dit om ekstra onkoste te maak. Wingerd wat droogte ly of deur
siektes en wind beskadig is, kan nog 'n bruikbare tweedeklas wyn pro-
duseer, maar 'n tweedeklas tafeldruif is altyd 'n mislukking. Die felt dat
meer as driekwart van ons uitvoerdruiwe van Constantia, Paarl en Hex-
riviervallei kom, toon dat tafeldruiwe spesiale toestande vereis. Die grond
moet diep, redelik vrugbaar, en koel wees, en die klimaat gunstig en veral
sonder bale sterk suid-ooste wind in die somer. Die voorbereiding van
die grond, bewerking, bemisting, oplei, ens., moet deurgaans so goed wees
dat die stokke sterk kan groei en druiwe gee met 'n mooi uiterlik, wat
vir tafeldruiwe van groot belang is. Soorte wat geskik is vir die bepaalde
streek en wat goed saampas ten opsigte van uitdun en tyd van rypword,
moet gekies word. 'n Fout van bale kwekers is om te veel soorte te plant.
Bestryding van siektes kry ook ekstra aandag en dit is by. 'n bekende ver-
skynsel om tafeldruiwe in die winter en ook in die somer te spuit, lets wat
nog baie min by ander soorte gedoen word.
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'n Belangrike werk is die beperking van die oes. Waar ons hier druiwe
van hoe gehalte wil produseer, kan elke stok nie te veel trosse rypmaak

nie. Aan die ander kant, word tafeldruiwe gewoonlik !anger
Uitdun	 gesnoei as wat nodig is om ons in staat te stel om alleen
van die
drag.	 die beste trosse te hou, en 'n goeie verspreiding van die

druiwe te kry, meesal net een tros per loot. Dit is egter
nie wenslik om die plant te veel krag te laat mors op trosse wat tog later
verwyder word nie, en daarom moet die uitdun so gou moontlik begin.
Die eerste uitdun geskied saam met die suffer wat geskied sodra die stok
goed klaar met bot is. Nou word alle onnodige fyn en waterlote verwyder
en sours ook lote met trosse. 'n Bietjie later, as die fatsoen van die tros
al goed wys, maar nog voor dit bloei, kan 'n groot gedeelte van die onnodige
trosse verwyder word, en van trosse wat behou word, kan die punte en
skouers weggeknip word. Die stok het nou soveel minder bloeisels om
te voed en kan meer kos aan elke blommetjie gee wat afloop sal verminder by
soorte wat daartoe geneig is. Die werklike uitdun word gedoen so gou
moontlik na die korrels die grootte van 'n ertjie bereik het. Die fatsoen van
die tros word reggeknip en soveel van die indiwiduele korrels verwyder dat
hulle nie later mekaar sal druk nie. Die aantal trosse om per stok te laat
is grootliks 'n saak van ondervinding. Vir gewone wingerde word bereken
op 'n gemiddelde opbrings van een kissie uitvoerdruiwe, d.w.s. 10 lb.
van twee stokke en vir goeie wingerde tot een kissie per stok. Dit is ook
bewys dat waar te min druiwe per stok gelaat word, al is dit pragtig in uiter-
like voorkoms, die vervoervermoe minder goed is as by groter oeste met
kleiner korrels.

Regte PI uktyd.

Die volgende vraagstuk is die regte tyd our die druiwe te pluk. Druiwe
bevat nie stysel nie, soon baie ander vrugtesoorte wat rypword nadat hulle
afgepluk is, en dus moet dit sy voile rypheid op die stok bereik. Beide
druiwe wat oor- en onderryp gepluk word, vervoer swak en kom in slegte
toestand op die mark aan. Die uitvoerregulasies le vandag 'n sekere suiker-
suur-verhouding neer wat elke druifsoort moet he voor dit uitgevoer kan
word, maar omdat die verhouding verskil van wingerd tot wingerd, gee
dit ons nog nie die beste stadium om elke druifsoort op te pluk nie. Daar
is 'n ander metode ontdek om hierdie stadium te bepaal, en die hoop is
dat dit so vereenvoudig sal kan word, dat elke boer dit sal kan gebruik.

Gedurende die oes, uitknip en verpakking moet die druiwe so versigtig
en so min moontlik gehanteer word, want druiwe kneus maklik en skeur
in om die korrelsteeltjie wat 'n ingang gee aan swamsiektes, veral botrytis.
In die pakhuis word die druiwe weer ondersoek, alle klein en beskadigde
korrels verwyder, volgens regulasies in twee grade geklassifiseer, die trosse
in sagte papier gedraai en met houtwol in kissies 12 x 18 en 51 of 6 duim
diep gepak. Daarna gaan dit na die verskeepshawe waar dit in koelkamers
kom, geinspekteer en verskeep word. Hiermee is die produksiesy afgehandel.
Maar hierna volg nog 'n baie vername faktor en een wat groot invloed op
die netto profyt uitoefen, naamlik bemarking.

Siektes en Plae. *

Hier sal net 'n kort opsomming gegee word van die vernaamste swam-
siektes en insekteplae van wingerde, hul voorkoms, faktore wat hul ont-
wikkeling beInvloed, en hul bestryding. Daar is ook nog 'n groep nie-para-
sitiese of fisiologiese siektes wat nou saamhang met die grond- en voedings-
toestande van die plant, maar ruimte laat nie toe om hulle te behandel nie.

* Sien ook Afdeling 9.
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(1) Oidium of Witroes—(OIdium Tuckeri).—Dit tas al die groen dele
van die stok aan, maar wys veral op die groen korrels en jong lote as 'n

grysvaal poeier wat you donkerder word en soms die jong
(a) Swam-	 korrels laat bars. Ryp druiwe word nie meer aangeval nie.siektes.

Die siekte vereis in die eerste plek hitte om te ontwikkel,
en wys nie voor die end van November of begin Desember nie. Vogtige
lug is ook 'n vereiste vir die ontwikkeling van die swam en daarom is dit
die ergste naby die see, in besproeide wingerde en in streke wat beskut
is teen sterk suid-ooste winde. Geen druifsoort is daar immuun teen
nie, maar Steindruif, Cabernet, Gros Colman, Muskadel, ens., is bale meer
vatbaar as Hermitage, Schiras, Raisin blanc, ens.

Die bestryding is as volg : Swawel die wingerd (1) as die lote omtrent
6 duim lank is, (2) as die wingerd bloei, (3) as die eerste tekens van die siekte
wys, en later soos nodig. Waar die siekte baie lastig is, swawel een keer
goed net na die pars, spuit met kalkswawel in die winter en met kolloidale
swawel in die somer, en gebruik koperswawel i.p.v. gewone swawel.

(2) Antraknose of Swartroes—(Gloeosporium ampelophagum).—Dit val
al die groen dele van die stok aan, begin met klein ronde swart kolletjies al
langs die are van die blaar, vorm kankeragtige wonde op die lote en harde
swart stippels op die korrels, of laat die jong bloeisels heeltemal opdroe
en die trosse erg afloop. Vir sy ontwikkeling vereis die siekte vloeibare
water op die stok en koue reenerige weer, veral in Oktober, of sonner-
reenval in die algemeen. Soorte soos Rosaki, Sultana, Molinera Gorda,
Ohanez, ens., is baie vatbaar daarvoor ; Hanepoot, Fransdruiwe, Muskadel,
Korente, ens., is gevoelig, en Stein, Gros Colman, Merlot, ens., is feitlik
immuun.

Vir bestryding, verwyder die dikste ou bas en spuit in die winter, na
die snoei, met vierpersent-swawelsuur of kalkswawel (1 op 8). Breek in
die somer alle besmette dele uit en spuit met Bordeaux-mengsel of bestuif
met koperswawel of koperkalk.

(3) Vaalvrot—(Botrytis cinerea).—Val druiwe aan as dit ryp of byna ryp
is en selfs later as dit al gepak en in die koelkamer is. Dit veroorsaak 'n
vaal skimmel op die korrels wat veral by barste en wonde sterk ontwikkel,
maar dit kan ook gesonde korrels aanval. Die siekte is veral lastig op tafel-
druiwe as die lug reênerig en baie vogtig is na die verkleurstadium. Henab
Turki en Vlamkleur Tokai is baie vatbaar ; Hanepoot, Gros Colman, Prune
de Cazouls, ens., is gevoelig, en Raisin blanc en Barlinka word min aangetas.

Vir bestryding, hou die wingerd lugtig deur die blare uit te pluk as
die druiwe byna ryp is, voorkom verwonding van die korrels deur bars,
vrugtevliee en voels sover moontlik, gebruik 'n swamdoder soos koper-
swawel, ens., op die stok, ontsmet die pakhuis en plukkaste baie gereeld
en hanteer die druiwe baie versigtig, sodat dit nie kneus nie.

Kroongal doen bale min skade aan wingerde en word selde direk bestry.
Plasmopara Viticola en Black rot kom nie in die westelike Kaapprovinsie
voor nie.

(1) Filoksera.—Baie boere reken dat as 'n wynstok net geent is, is by
veilig teen filoksera en dat geen direkte bestryding van hierdie baie belang-

(b) Insekte-
rike plaag toegepas hoef te word nie. Enting is 'n voldoende

plae.	 oplossing, maar dan moet, soos onder Onderstokke behandel,
die regte onderstok in die regte grond gebruik word en

die wingerd goed versorg word, want geen onderstok is absoluut immuun
teen filoksera nie.
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(2) Wortelaalwurms—(Heterodera radicicola).—Veroorsaak knoppe aan
die wortels wat bale soos die van filoksera lyk, maar hulle is groter en papper.
Die insek is net lastig in klam sanderige grond, dog doen meer skade as wat
vermoed word. Die grond kan gedreineer word, maar die beste oplossing
is om die regte soorte te plant. Die gevoeligste is 1202, Aramon en Metallica,
terwyl Jacquez en 333 baie bestand is.

(3) Witluis—(Pseudococcus maritimus).—Die luise begin, nadat die
stokke uitgebot het, op die lote te loop en vorm later wit massas wat veral
tafeldruif-trosse baie bederf. In slegte gevalle Iaat hulle trosse verlep en
opdroe. Dit kom baie met tussenpose voor ; hulle val alle druifsoorte
aan, maar verkies die wat digte, geil stokke en vaste trosse gee. Beskutting
is baie gunstig vir die insek. Vir bestryding is beroking met sianiedgas die
enigste afdoende middel, maar dit is baie onprakties en selfs onmoontlik
om uit te voer by sekere priele. Verder kan die ergste ou bas verwyder
en met olie in die winter bespuit word ; hou die wingerd vry van onkruid
in die somer, en hou ook die stokke lugtig, deur onnodige suiers uit te breek,
die lote op te bind en die trosse vry te Iaat hang. Miere sped 'n groot rol
by die verspreiding van die plaag, en hulle moet die eerste bestry word. Die
waarde van parasiete in die bestryding van witluise word nog ondersoek.

(4) Kalander—(Phylyctinus callosus).—Dit is 'n vaal-bruin insek met 'n
skerp bek, en omtrent die grootte van 'n huisvlieg. Daar is ook meer as
een soort. Hy verskyn met warm weer in Oktober en hou soms vir enige
maande aan met vreet, en hy doen veral baie skade in jong wingerde op
gedolfde klei- en turfgrond, maar kom nie in sandgrond voor nie. Hy vreet
at die jong dele van die stok, ook die groen druifies, en kan baie skade
doen.

Die beste bestryding is gereelde spuit met loodarsenaat sodra die eerste
insekte verskyn, maar afgesien van die groot werk is dit nie altyd absoluut
doeltreffend nie. Ander middels is om die stamme van die stokke oop te
gooi voor die winter, en in die winter kalk op die stokke te strooi, die insekte
met die hand te yang, of om pakkies blare of dennebolle in die stam te sit,
dollande te besproei, tanglefootbande om die stamme en pale van oplei-
wingerde te bind, ens.

(5) Erinose of Knoppiesblaar—(Eriophyes vitis).—Dit is 'n klein miet
wat jong wingerdblare aan die onderkant aanval en knoppies aan die bokant
laat ontstaan. Dit is gewoonlik nie ernstig nie en word bestry deur gewoon-
weg te swawel of te spuit met kalkswawel in die winter, net soos vir oidium.

(6) Vrugtevlieg—(Ceratitis capitata).—Dit is die gewone vrugtevlieg van
somervrugte, maar hy is vinnig op pad om een van die aller lastigste wingerd-
plae te word. Waar hy vroeer net op een of 'n paar van die Iaat soorte
verskyn het, word vandag feitlik alle tafeldruifsoorte aangeval. Die vlieg
steek die korrel as dit begin sag word, en die maaier wat dan uitbroei, laat
dit verder opvrot. Bestryding met die vrugtevlieg-lokmiddel help baie, maar
is nie meer voldoende nie. Die vlieg moet in die hele omgewing en ook
op wilde borne en struike bestry word. Vernietig verder alle besmette
vrugte, en maak die wingerd goed skoon na die oes of is—ook van nadruiwe,
wat 'n baie belangrike broeiplek van vrugtevlieg en botrytis is.

(7) Blaaspote.—Die skade deur blaaspote (thrips) gedoen, is nog nie
absoluut vasgestel nie, maar as hul swermtogte saamval met die bloei van
die wingerd, kan hulle baie bydra om die trosse te Iaat afloop. Spuit of
bestuif met tabakekstrak en verwante bestrydingsmiddels.
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Ander plae, soos ruspers, krompokkels, groot groen wurm, groenbesies,
miswurms, sprinkane, ens., moet Of met die hand en deur pluimvee gevang
word Of met loodarsenaat vergiftig word.

Vir verdere informasie oor wynbou word die leser verwys na „ 'n
Handboek oor Wynbou ", deur A. I. Perold, of skrywe aan die Prinsipaal,
Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege, Stellenbosch.

(Prof. C. J. Theron, Departement van Wynbou, Stellenbosch-Elsenburgse Landbou-
kollege van die Universiteit van Stellenbosch.)

Die Maak van Rosyntjies.
Rosyntjies word oor die algemeen geproduseer orals waar druiwe

gekweek word, en waar daar genoeg sonskyn is vir die kweek van die
besondere soorte druiwe wat geskik geblyk het vir die maak van hierdie
smaaklike en gewilde soorte droevrugte.j

Daar is veertien gebiede in die wereld wat op kommersiele skaal pro-
duseer en bydra tot die gemiddelde jaarlikse wereldtotaal van 540,000 ton
rosyntjies en korinte.

Wereld-produksie vir twee verteenwoordigende jare.

(a) Rosyntjies.
Ton, Ton,

Land. 1923. 1933.

Kalifornie 	 290,000 180,000
Australia 	 20,875 68,000
Smirna 	 40,400 65,000
Spanje 	 17,950 14,200
Griekeland en Kreta 	 18,000 28,500
Persie. 	 21,305 37,000
Cyprus. 	 2,115 3,500
Suid-Afrika 	 5,910 8,425
Rusland 	 20,000 40,000
Italie. 	 7,000 3,800
Argentinie.. 	 1,500 2,500
Chili 	 1,000 1,000
Palestina en Transjordanie 	 1,000 280

447,055 452,205

(b) Korente.
Land.	 Ton,	 Ton,

1923.	 1933.
Griekeland  	 105,800	 139,000
Australie  	 11,755	 18,900

117,555	 157,900

Rosyntjiesoorte.

Die benamings van die soorte rosyntjiedruiwe en van die rosyntjie
wat daarvan gemaak word, is taamlik verwarrend.
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Volgens prof. F. T. Bioletti word rosyntjies as volg ingedeel

(1) Malagas.—Groot rosyntjies gemaak van druiwe bekend as Muskaat
van Alexandria, in Kalifornie, of Gordo Blanco in Australia en Spanje, en
Hanepoot in Suid-Afrika. Die meeste waarnemers meen dat hierdie soorte
presies dieselfde is. Die rosyntjies word in die wereldhandel gewoonlik
Malagas, en in die Verenigde State van Amerika Muskaat genoem.

(2) Sultanas.—Klein rosyntjies sonder pitte en gemaak van 'n soort
druiwe wat in die meeste dele van Europa bekend staan as Sultanina, in
Kalifornie as Thompson's Seedless, in Australia en Suid-Afrika as Sultana,
en in die Levant as Kishmish.

(Die druiwe wat in Kalifornie in die handel „ sultanas " genoem word,
is 'n soort met ronde korrels en klein sagte pitjies.)

(3) Korente.—Baie klein rosyntjies sonder pitte en van 'n soort druiwe
wat in die meeste lande bekend staan as Black Corinth. In die handel verskyn
hulle as Zante-korente of Griekse korente.

I.—Droging van Malagas.

Rosyntjies van hierdie soort wat op natuurlike wyse in die son gedroog
is, staan oor die hele \Nereid bekend as Malagas. Ander terme is „ Tros-
rosyntjies ", „ Stingelrosyntjies ", en „ Tafelrosyntjies ". Die eerste twee
benamings dui aan dat die gedroogde korrels aan die stingels van die tros
sit, terwyl die naam „ Tafelrosyntjies " die algemene gebruik van hierdie
besondere rosyntjie te kenne gee. In Kalifornie word die algemene naam
„ muscats " gebruik vir gewone rosyntjies, en „ soda-dipped muscats "
vir die wat in soda gedoop" is. Rosyntjies wat in loog gedoop is, staan in
Australia bekend as „ Lexias " en in Spanje as „ Valencias ", met ander
populere name soos „ Poedingrosyntjies ", „ Los rosyntjies ", ens.

Die sinonieme vir Malagas is tans egter nie meer heeltemal duidelik
nie. In streke waar drogingstoestande ongunstig is vir die produksie van
Malagas, word sommige van die beste trosse in loog gedoop, en mits 'n mens
dit goed bewerk, word op die manier „ stingelrosyntjies " of „ tafelrosyn-
tjies " verkry wat vir dieselfde doel as Malagas gebruik kan word.

Dit sal miskien minder verwarrend wees as die gedroogde produk
van hanepootdruiwe, vir die doeleindes van beskrywing van die metodes
wat by die maak van rosyntjies gevolg word, in drie groepe ingedeel word,
naamlik :-

(1) Malagas, d.w.s. ongedoopte rosyntjies aan die tros.

(2) Stingelrosyntjies of Trosrosyntjies, d.w.s. rosyntjies in loog
gedoop, aan die tros.

(3) Los rosyntjies, Lexias of Valencias d.w.s. los korrels wat in loog
gedoop is.

Die toestand van die druiwe is so'n belangrike vereiste vir sukses met
die maak van rosyntjies dat dit spesiale nadruk verdien. Die kwaliteit

Druiwe. 
van die druif word regstreeks in die kwaliteite van die rosyntjie
weerspieel, en kwekers word sterk aangeraai om die hele

jaar deur aandag te gee aan die wingerde waarvan die druiwe bestem is
vir die maak van rosyntjies.

Druiwe vir drogingsdoeleindes moet heeltemal ryp wees. Dis algemeen
bekend dat die inkrimp of gewigsverhouding van vars tot droe druiwe
afneem met die verloop van die seisoen en namate die druiwe ryper word.
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Volgens proewe, deur Bioletti, is die opbrings gemiddeld 4.7 tot 7.4 persent
meer per halfmorg vir elke addisionele graad (Balling) wat die druiwe tydens
pluk bevat. As gevolg van hierdie waarnemings het by bereken dat die
gewig van die oes tussen die laagste rypheidsgraad waarop druiwe ooit vir
die maak van rosyntjies gepluk word (18° Balling), en die hoogste moontlike
rypheidsgraad (gewoonlik 28° Balling), in werklikheid omtrent 60 persent
toeneem. Die proewe toon ook dat die kwaliteit van die rosyntjies ver-
beter namate die graad (Balling) van die druiwe toeneem.

Hieruit blyk die wenslikheid om die druiwe aan die stokke te laat bly
tot tyd en wyl die hoogste moontlike suikergehalte bereik word, met inag-
neming egter van die vereiste dat die drogingsproses moet verloop voordat
die weer daarvoor ongunstig word.

(1) Malagas.—Malagas is natuurlike of ongedoopte rosyntjies aan die
tros met 'n ongeskonde wasagtige laag waaraan die glans sit. Malagas moet
dus van die beste trosse van die oes gemaak en bale versigtig gehanteer word.
Die korrels self moenie met die vingers aangeraak word nie, anders word
die waas, wat heelwat bydra tot die waarde van die produk, afgevryf.

Die gewone manier is om die tros aan die stingel te vat, dit met 'n skerp
mes of te sny, en alle klein, gebreekte, misvormde of andersinds minder-
waardige korrels uit te knip. Die spesiaal-uitgesoekte en reggeknipte trosse
word op droogstellasies geplaas en aan die son blootgestel. Na omtrent
8 dae word die trosse sorgvuldig omgedraai om die ander kant aan die son
bloot te stel. As die vrugte droog genoeg is, is dit raadsaam om die droog-
stellasies in die aand opmekaar te stapel en die trosse die volgende more
sorgvuldig in kissies te pak. Growwe papier behoort tussen elke laag geplaas
te word. In hierdie kissies word die vrugte na die verpakkingskuur gestuur.

(2) Gedoopte Stingelrosyntjies.—Malagas neem van twee tot drie weke
om te droog, en kan geproduseer word alleen waar drogingstoestande bale
gunstig is. Druiwe wat in loog gedoop is, neem egter van vyf tot twaalf
dae om te droog. Waar toestande vir Malagas ongunstig is, maak kwekers
dikwels dergelike rosyntjies deur hul beste druiwe uit te soek en gedoopte
stingelrosyntjies te produseer, of deur die beste trosse rosyntjies op die
droogstellasies uit te soek en dit as stingelrosyntjies of trosrosyntjies te
verkoop. Die metode van indoping is dieselfde as vir los rosyntjies.

(3) Los Rosyntjies of Lexias.—Die druiwe word gepluk as dit heeltennal
ryp is. Harde, sonverskroeide en vrot korrels, groen punte en ander minder-
waardige dele van die trosse word verwyder en die gesonde druiwe word
na die droogwerf aangery waar die vrugte so spoedig moontlik behandel
moet word.

Die ou standaardoplossing wat deur alle rosyntjiemakers gebruik word,
is kokende loog bestaande uit 'n oplossing van seepsoda, een of ander van

Kokende	 die loogsoorte op die mark, of eiegemaakte ganna-as, op

Loog. of net onder kookpunt, waarin die druiwe gedip word voor
dit oopgesit word om te droog. Die doel van dip is om die

stof en wasagtige glans te verwyder, en om die dop meer deurdringbaar
te maak en aldus die drogingsproses te bespoed. Die doel moet wees om
rosyntjies te verkry met 'n geruite voorkoms en bale kort, vlak barsies. As
die dip so straf is dat lang, diep barste veroorsaak word, sal dit waarskynlik
party korrels se doppe afvreet. Dit lei tot 'n verlies van sap, kleiner op-
bringste en klewerige vrugte, en dit gaan ook moeilik om die droogstellasies
skoon te kry. Die kokende loog gee ook 'n kenmerkende bruin kleur aan
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die rosyntjies, wat toe te skrywe is aan die inwerking van soda op die kleur-
stof in die druiwe.

Sterkte van die oplossing en duur van dip.—Die strafheid van die dip word
bepaal deur die sterkte en temperatuur van die loogoplossing en die duur
van die dip. Ten einde 'n kokende uitwerking te vermy, moet die dip van
korte duur wees—omtrent twee tot vyf sekonde. Die beste temperatuur
is net onder kookpunt. Die sterkte van die loogoplossing moet met die
oog op hierdie toestande gereel word. In die praktyk kan met oplossings
van taamlik afwisselende sterkte bevredigende resultate verkry word :
hoe ryper die druiwe, hoe sterker moet die oplossing wees om 'n dop met
geruite voorkoms te verkry. Om hierdie rede is dit wenslik dat al die druiwe
wat behandel word sover moontlik in dieselfde rypheidstadium moet wees.
Dis raadsaam om met 'n flou oplossing (byv. 1 lb. loog op 20 gallon water)
te begin en dit geleidelik sterker te maak deur die toevoeging van klein
hoeveelhede (4-i. lb.) loog totdat die gewenste resultate verkry word. On-
middellik na die dip word die druiwe afgespoel in 'n tenk waardeur vars
water loop ten einde klewerigheid en loog-oorblyfsels te verwyder.

Die druiwe word dan dun op droogstellasies of op draadrakke oop-
gegooi en in die son gelaat om te droog. Die trosse op die droogstellasies
word na 'n paar dae omgedraai. As die vrugte so droog is dat 'n mens dit
van die draad kan afskud, word dit van die draadrakke verwyder en op
droogstellasies of goiingsak oopgegooi om verder in die son te droog.

Wanneer die rosyntjies droog genoeg is, word dit versamel teen die
aand as dit koel is, of anders word die stellasies die aand opmekaar gestapel
of met goiingsak toegegooi en die vrugte die volgende more in kissies gesit.

Rosyntjies moet goed droog wees voor dit opgetel word, want as dit
nog te nat is, kan dit nie behoorlik van die stingels verwyder word nie,
en dit sal ook baie meer versuiker.

II.--Droog van Sultanas.

Able rosyntjies wat nie vooraf gedip is nie, word in Kalifornie „ naturals "
genoem ; die wat eers in warm loog of soda-oplossing gedip word, word
as „ soda-dipped " en die wat in soda- of loogoplossing met 'n aansienlike
hoeveelheid olyfolie gedip word, word as olie-gedipte roysntjies beskryf.
Geswawelde en in die son gedroogde sultanas word „ sulphur-bleached "
d.w.s. met swawel-gebleikte rosyntjies genoem, en die wat gedip, geswawel
en kunsmatig gedroog word, word „ Golden bleached " d.w.s. goudge-
bleikte rosyntjies genoem.

Op die oomblik word kunsmatige droog van vrugte nie in die westelike
Kaapprovinsie toegepas nie, en droe sultanas word as volg ingedeel :-

(1) Natuurlike sultanas ; (2) ongeswaelde sultanas ; en (3) geswaelde
sultanas.

Ten einde maksimum opbringste en 'n produk van die beste kwaliteit
te verkry, moet die druiwe goed ryp wees. Dit moenie geoes word voor

die sap 23° Balling bereik nie. By hierdie produk is die kleur,
Keuse van	 en veral eenvormigheid van kleur, ook van groot belang.
Vrugte.

Die beste gedroogde produk word verkry as die druiwe
roomkleurig tot goudgeel is, en enige groen kleur moet sover moontlik
vermy word. Daarenteen sal die droe produk waarskynlik te donker wees,
en baie bruin en swart korrels bevat wat met die hand uitgesoek sal moet
word, as die druiwe aan die stokke gelaat word totdat die korrels begin
krimp of „ rosyntjies " begin vorm.
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(1) Natuurlike sultanas.—Slegs 'n klein hoeveelheid natuurlike sultanas
word in die westelike Kaapprovinsie gedroog.

Die gewone stelsel is om die druiwe egalig op stellasies oop te gooi.
Wanneer die drogingsproses omtrent halfweg gevorder het, word die
druiwe omgedraai om die posisie rowel as die blootgestelde kant van die
druiwe te verander. As die vrugte byna droog genoeg is, word die stellasies
opmekaar gestapel, en die druiwe word verder in die stapel droog.

In die geval van natuurlike sultanas is die aanwesigheid van die waas
gewens, want dit dra heelwat by tot die waarde van die produk.

(2) Ongeswaelde sultanas.—Die enigste verskil tussen „ natuurlike " en
„ ongeswaelde " sultanas, is dat die druiwe in laasgenoemde geval vir twee
tot vyf sekonde in 'n loog- of soda-oplossing teen 'n temperatuur van 200°
tot 210° F. gedoop word ; dit is om stof en die wasagtige waas te verwyder,
en om 'n dop met 'n geruite voorkoms van klein barsies te verkry ten einde
die drogingsproses te bespoed.

In die handel word 'n ongeswaelde sultana met 'n ligte goudkleur
verlang. Indoping in verskillende oplossings wat olyfolie bevat, en 'n loog-
oplossing op 'n laer temperatuur word aanbeveel om 'n beter kleur te
verkry. Hierdie oplossings is beskrywe in 'n artkiel oor „ Die Produksie
van Gesonde Sultanas " in Boerdery in Suid-Afrika van Oktober 1933. Die
ingedoopte druiwe word op stellasies of draadrakke gedroog.

Geswaelde sultanas.—Gebleikte sultanas is sultanas wat in loog gedip,
geswael, in die son gedroog en as volg bewerk is :-

Die druiwe word afgepluk as dit ryp is (minstens 23' Balling), en vir
twee tot vyf sekonde in 'n loog- of soda-oplossing teen 'n temperatuur van
200° tot 210° F. gedoop, soos reeds beskrywe. Ten einde die vorming van
barsies in die doppe you te sluit, en die aanklewende loog te verwyder, moet
die druiwe onmiddellik na indoping in vars kouwater afgespoel word.
Groen en donker korrels word verwyder en die goeie korrels vervolgens
op droograme opgegooi om geswael te word. By hierdie bewerking
word die vrugte vir twee tot drie uur blootgestel aan die dampe van brand-
ende swael (1 tot 1+ lb. swael per 100 kubieke voet ruimte van die
swaelkamer.) Die swaelkamers en die uitwerking van swael is beskryf
in 'n artikel in Boerdery in Suid-Afrika van Februarie 1931. Gebleikte sul-
tanas is in werklikheid net effens in die son gedroog ; m.a.w. droging geskied
hoofsaaklik in die stapels ; die vrugte word net vir kort tydperke aan
getemperde sonlig blootgestel.

I I I.—Korente.

Die naam korente het ontstaan weens 'n wanbegrip tydens die eerste
invoer van hierdie rosyntjies. Die Engelse het, naamlik, uit die Franse
naam „ raisin de Corinth " veronderstel dat dit gemaak was van die gewone
black currant, wat in noordelike lande gekweek word.

In die wereldhandel is die Zante-korent verreweg die belangrikste.
Weens die konserwatiewe verbouingsmetodes word die Zante-korent nog
nie in die westelike Kaapprovinsie, waar die ou Kaapse korent met sy groter
korrel nog meer gewild is, op grootskaal geproduseer nie. Die wit korent
word slegs op 'n paar plase geproduseer, en is nouliks in die handel bekend.

Die ideate korent word gekenmerk deur 'n fluweelagtige uiterlik en
donkerblou kleur. Die beste kwaliteit word verkry van druiwe wat heelte-
nnal ryp is. 'n Rypheidsgraad van 24° Balling is die laagste waarop druiwe
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volgens die bestaande mening met voordeel vir die maak van korente afgepluk
behoort te word. Die beste kleur word verkry deur die behoud van die
waas wat heelwat tot die waarde van die produk bydra. Alle moontlike
pogings moet dus aangewend word om afvrywing van die waas te verhoed.
Die kleur word verder verbeter as die vrugte uitsluitlik in die skaduwee
gedroog word. Songedroogde vrugte het 'n rooierige kleur, veral as die
trosse nie heeltemal ryp is nie.

Droging moet dus in stapels of op draadrame in die skaduwee geskied.

Rosyntjies moet heeltemal droog wees voor dit opgetel word. Tydens
die verwydering van die stellasies moet die vrugte weer gesorteer word.

Ten einde rosyntjies van die hoogste graad te verkry, moet
Lewering	 enige groenerige of donker vrugte, wat by die dip nie opge-
aan
Verpakker.	 merk is nie, of wat tydens droging verkleur het, op hierdie

stadium verwyder word ; hulle word dan maklik raakgesien
en kan sonder veel koste verwyder word.

Die rosyntjies behoort in sweetkaste of plukkaste na die verpakking-
skuur vervoer te word.

(I. J. Burger, Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege van die Universiteit van
Stellenbosch.)

Besproeiing en Bemisting van Vrugtebome en
Wingerde.*

Die produksie van vrugte van hoe kwaliteit hang in die eerste plaas
of van klimaat, voldoende vog en 'n behoorlik gebalanseerde voorraad
plantvoedsel. Hoewel dit onverstandig sou wees om die belangrikheid
van enigeen van hierdie invloede te onderskat, is daar tog 'n neiging,
veral in die kusstreek van die westelike Kaapprovinsie, met sy skynbaar
hoe reenval, om abnormale verskynsels in verband met groei, wat groten-
deels deur ongeskikte klimaats- en vogtigheidstoestande veroorsaak word,
deur middel van grondbemisting - te probeer verhelp.

Die voorraad plantvoedsel in die grond is selde, indien ooit, die faktor
wat bepaal of 'n spesifike gewas met sukses in 'n sekere streek verbou
kan word. Die faktore wat wel produksie beperk, is klimaat en grond, en,
wat grond betref, meer bepaald diepte en fisiese toestand en derhaiwe
die vermoe om vog te bewaar en beskikbaar te stel. Alhoewel die toe-
passing van die regte bemistingstelsel, waar die streek aan bogenoemde
vereistes voldoen, bale daartoe kan bydra om die groei van bome te bevor-
der en kwaliteit te verbeter, kan 'n boom wat vog-gebrek ly alleen deur
die toediening van water opgewek word, en op geen ander bekende manier
nie. Vrugtebome groei dikwels waar die reenval ontoereikend is, en lewer
daar soms selfs winsgewende oeste op ; maar dit betaal op die duur selde
om onder sulke toestande vrugte te kweek, veral as mens rekening hou
met die hoe else wat tans ten opsigte van kwaliteit gestel word. In baie
dele van die winterreenvalstreek is totnogtoe algemeen veronderstel dat
die reenval voldoende is vir vrugtebou, en is vog as 'n faktor in die onder-
neming grotendeels buite rekening gelaat, dikwels met ernstige gevolge.
in hierdie artikel sal die benodigdhede van vrugteboorde wat vog en plant-
voedsel betref, vanuit die oogpunt van die vrugtekweker bespreek word.

* Sien ook Afdeling 5.
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Waterbenodigdhede.
Grond is 'n poreuse materiaal bestaande uit deeltjies van verskillende

groottes in aanraking met mekaar, waardeur 'n ingewikkelde netwerk
van baie klein poriee ontstaan wat of lug Of water kan opneem.

Water in	 Die grootte van individuele poriee, asook die totale om-Grond.
yang van almal saam, wissel of volgens die tekstuur.	 In

kleiagtige grond is die individuele poriee bale klein, maar in die geheel
maak dit 'n groot persentasie van die totale volume uit, terwyl die teen-
oorgestelde geld in die geval van sanderige grond, byv. :—

Sanderige grond (met 4.5 persent klei) 	 33 persent poriee-ruimte.
Leemgrond (met 13 persent klei) 	  40 persent poriee-ruimte.
Kleigrond (met 37 persent klei)  	 53 persent poriee-ruimte.

As 'n hoeveelheid droe grond in 'n tregter gegooi en 'n oormatige
hoeveelheid water waarvan die volume bekend is, daarop uitgegooi word,
sal 'n deel van die water afdreineer, en die hoeveelheid wat so afdreineer,
sal heelwat minder wees as die hoeveelheid wat toegedien is. Met ander
woorde, grond kan, ondanks swaartekrag, vog in die poriee behou ; die
hoeveelheid wat aldus behou word, word beskryf as die waterhouvermoe
Die water wat afdreineer, word vry-water genoem, en as die tregter toege-
stop was om dreinering te verhoed, dan sou die grond geheel-en-al met
water deurtrek en alle lug uit die poriee uitgesluit gewees het. Hierdie
toestand sou ooreenstem met wat onder natuurlike toestande plaasvind
waar die ondergrond 'n ondeurdringbare laag klei of ander grond het wat
die vrye beweging van water strem.

As die grond deurtrek is met 'n hoeveelheid water gelyk aan die water-
houvermoe, dan vorm die water 'n dun lagie om die gronddeeltjies, en
die poriee is deels vol water en deels vol lug. Die voglagies word ondanks
swaartekrag in die grond behou deur sogenaamde kapillariteitswerking,
en derhalwe is die water wat op hierdie manier behou word totnogtoe
kapillere vog genoem. Hierdie vog het die vermoe om in alle rigtings in
die grond te beweeg, veral van nat na droer plekke ; uitdroging op enige
punt in die grond, hetsy weens regstreekse verdamping of weens opname
van vog deur plantwortels, sal aanleiding gee tot beweging van vog uit die
omliggende natter dele. Hoe dunner die voglagies, hoe groter die krag
waarmee die vog in die grond gehou word, totdat die lagies uiteindelik in
lugdroe grond feitlik verdwyn, en die vog nie meer van een gronddeeltjie
na die ander beweeg nie. Water wat onder hierdie omstandighede nog in
in die grond bly, kan alleen deur hitte verwyder word, en is bekend as higro-
skopiese vog. Hierdie vog wat deur lugdroe grond behou word, is nie van
praktiese waarde nie, en daar dit vir plante ontoeganklik is, behoef geen
verder aandag daaraan bestee te word nie.

As daar plante groei op grond wat soveel water opgeneem het as wat
sy waterhouvermoe toelaat, sal water voortdurend deur die wortels opge-
neem en die voglagie steeds dunner word, totdat 'n punt bereik word waar
die water deur die gronddeeltjie behou word met 'n krag wat sterker as
die suigkrag van die plantwortel is. Wanneer hierdie stadium bereik word,
begin die plant gewoonlik verlep, en die persentasie vog in die grond op
hierdie stadium is bekend as die verleppingspunt. Hierdie punt is waar-
skynlik nie vir alle plante dieselfde nie ; derhalwe word die voorkeur gegee
aan die term verleppingsone, d.w.s. die enge perke van grondvogtigheid
waarbinne meeste plante permanent sal verlep. Die verleppingspunt ver-
teenwoordig dus die hoeveelheid onbeskikbare of dooie water in die grond,
net soos waterhouvermoe die totale hoeveelheid water wat 'n soort grond
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kan inhou. Tussen hierdie twee uiterstes is daar 'n wye speling in die
moontlike voggehaltes waarteen die vog aan kapillere beweging onderhewig
en vir normale plantegroei toeganklik is. Vanuit die oogpunt van praktiese
boordbestuur, behoef slegs hierdie twee aspekte van grondvoggehalte in
aanmerking geneem te word, naamlik, die hoeveelheid water wat grond kan
hou of die waterhouvermoe van die grond, en die gedeelte wat vir gewasse
ontoeganklik is, of die verleppingspunt.

Waterhouvermoe sowel as die verleppingspunt wissel of van een grond-
soort na die ander. Kleigrond het byv. groter porie-ruimte en sal meer water
hou as sanderige grond. Daarenteen sal 'n baie groter persentasie van die
water in kleigronde vir plante ontoeganklik wees as in sandgrond, vanwee
die klein omvang van die poriee en die groter aantal fyn deeltjies in eers-
genoemde grond. Met ander woorde, die waterhouvermoe en verleppings-
punt is hoer in die geval van kleiagtige grond as in die geval van sanderige
grond, en dikwels word kleigronde aangetref wat in werklikheid minder
toeganklike water kan behou as meer sanderige grond (sien Tabel 1).

Ten aansien van die hoeveelheid toeganklike water uit die totale hoe-
veelheid wat in die grond bewaar word, is grondsoorte vergelyk met water-
vate wat uitlaatpype het waarvan party hoog en die ander onderaan die
vat sit. In die geval van die vate met uitlaatpype wat hoog is, is slegs 'n
klein persentasie van die totale hoeveelheid water vir gebruik beskikbaar,
terwyl in die geval van die met die uitlaatpyp onderaan, feitlik al die water
beskikbaar is.

Dit sal verder opgemerk word uit Tabel 1 dat kleigrond in werklikheid
15 persent van sy eie gewig aan vog kan opneem, en heeltemal klam voel
as mens dit in jou hand neem, maar tog geen water vir plantegroei beskik-
baar het nie. Die praktyk om te oordeel of grond besproei behoort te
word deur met die hand daaraan te voel, kan dus uiters misleidend wees,
want klam grond is grond wat toeganklike water inhou, afgesien van hoe
dit voel.

Bostaande opmerkings berus op die veronderstelling dat al die water
in grond tussen die verleppingspunt en die waterhouvermoe in dieselfde
mate vir plante toeganklik is, afgesien van die voggehalte tussen die twee
pnute. Uit werk wat onlangs in Amerika gedoen is, het egter duidelik
geblyk dat dit die geval is, en die ou mening dat daar tussen die ver-
leppingspunt en die waterhouvermoe 'n sekere optimum vogpersentasie
bestaan wat die beste is vir plantegroei, is in die praktyk onverdedigbaar.
Grond bevat dus toeganklike water of nie ; daar is geen grade van toegank-
likheid nie, derhalwe behoef in die praktyk slegs die twee „ konstante " punte
in aanmerking geneem te word. Dit word in newensgaande sleets grafies
voorgestel.

Die grond waarin meeste van die wortels van 'n boom groei, kan beskou
word as die bron waaruit die boom gedurende die groeiseisoen sy voeding-

stowwe en watervoorraad kry.
Bewaring
van Water	 As water by grond gevoeg word, deur reen of besproeiing,
in Grond. sal die grond slegs tot 'n sekere diepte water opneem,

gelyk aan sy waterhouvermoe, en nie meer nie. As die grond
byvoorbeeld 'n waterhouvermoe van 10 persent het, sal 1 duim water die
grond tot sy waterhouvermoe benat tot 'n diepte van 1 voet, en die grond
daaronder sal feitlik droog bly. Dis gevind dat kapillere beweging van water
in grond wat tot die voile waterhouvermoe daarvan of minder nat is, so stadig
geskied dat mens vir praktiese doeleindes nie daarop kan vertrou dat die vog
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op hierdie manier al die grond sal deurtrek nie. Plante verwyder water uit
die grond baie vinniger as wat die water deur kapillariteitswerking beweeg
waar die grond tot sy waterhouvermoe versadig is, en enige wortels in die
droe grond na die eerste voet sal doodgaan voordat die vog hulle as gevolg
van kapillere beweging bereik. Die algemene opvatting aangaande ligte
en swaar besproeiing kan dus bale misleidend wees. Deur ligte besproeiing
word die grond tot sy voile waterhouvermoe natgemaak maar tot op 'n
kleiner diepte as in die geval van swaar besproeiing. Dit beteken bepaald
nie dat in die geval van grond van bogenoemde aard wat 3 voet diep is, een
duim water al die grond tot op 3 voet diepte maar slegs tot binne 'n sekere
persentasie van die waterhouvermoe sal natmaak, terwyl die toediening
van 'n halfduim water dieselfde grond ook tot op 'n diepte van 3 voet, maar
slegs tot 'n kleiner persentasie van sy waterhouvermoe sal natmaak nie.
Om 3 voet grond nat te maak, is 3 duim water nodig ; as minder water

H igroskopiese

Vog.
Optimum

Hoeveel held

Vog.

Vrye Water. 

Te Droog.    Te Nat.                                

FIG. 1. PERSENTASIE VOG IN DIE GROND.

toegedien word, sal die grond tot op 'n kleiner diepte nat word. Bostaande
opmerkings geld ten opsigte van droe grond ; as die grond deels klam is,
sal 'n toediening van 1 duim water meer as 1 voet van die grond tot sy voile
waterhouvermoe benat, en die diepte hang of van die klamheid van die
grond voor die besproeiing (sien Tabel 2).

Uit die voorgaande is dit duidelik dat grond van 'n sekere diepte 'n
bepaalde hoeveelheid water kan bewaar, en alle vog benewens daardie
hoeveelheid sal wegdreineer as dit in die grond kom. Die grond in die
westelike Kaapprovinsie kan dus in die reel slegs 'n klein persentasie van
die water bewaar wat van die hoe jaarlikse winterreenval verkry word.

Ook is dit duidelik dat, waar die verleppingspunt, waterhouvermoe,
diepte en voggehalte van die grond bekend is, dit betreklik maklik is om
te bepaal hoeveel water nodig is om grond tot op 'n gewenste diepte nat
te maak. Hoewel bale boere nie bra geneig sal wees om op besonderhede
van hierdie aard in te gaan nie, is daar tog ander vir wie die ekonomiese

908



Verleppings-
punt.

Waterhou-
vermoe.

Beskikbare
water.Grondsoorte.

Sand. 	
Fyn Sand 	
Growwe, sanderige leem 	
Sanderige leem 	
Fyn sanderige leem 	
Slibleem 	
Ligte kleileem 	
Kleileem 	
Swaar kleileem 	

9 •0
10 •0
11 .5
13 .5
18.5
21 .5
22 .0
22 .5
23 -0

7.0
7 •25
8 •0
9.5

11 •5
11 •0
9.0
8 •5
7 •5

2 -0
2 •75
3 .5
4.0
7 -0

10 •5
13.0
14 •0
15 •5
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gebruik van water uiters belangrik is, en vir hulle sal bygaande tabelle as 'n
algemene leidraad dien, aangesien dit, weens die feit dat toestande van
plek tot plek varieer, onmoontlik is om spesifieke reels vas te stel.

In Tabel 1 word die waterhouvermoe en verleppingspunte van verskil-
lende grondsoorte aangegee. Weens die feat dat hierdie „ konstante "
totnogtoe slegs ten aansien van 'n beperkte aantal Suid-Afrikaanse grond-
soorte bepaal is, is die syfers geneem uit die werk van Harding in Amerika
en dit verteenwoordig gemiddelde syfers wat verkry is uit 'n baie groot
aantal bepalings in elke klas

Table I.

Die grondsoort (byv. sand, leem, ens.) hierbo genoem, slaan op grond
van 'n bepaalde meganiese samestelling. 'n Baie groot aantal grondsoorte
in die winterreenvalstreek is op hierdie manier ontleed en verslae daaroor
aan boere verstrek. Figuur 2 (volgende bladsy) sal dit moontlik maak om
die soort-naam te bepaal volgens die ontleding wat oorspronktik verstrek is.

In Tabel 2 word die hoeveetheid water aangegee wat nodig sal wees
om die voggehalte van grond van enige bekende persentasie tot voile water-
houvermoe aan te vul

Table 2.

Vog in grond
as persen-

tasie.

Ekwiwalent
in morg-
duime vir

elke
morg-voet.

Morg-duime nodig om vog in 1 morg-voet aan te
vul tot 'n waterhoumoe van

10%	 12%	 15%	 18%	 23%

0.34
0 •52
0 -86
1 .2
1 -54
1 •72
2 -08
2 -56
3 -12
3 .44

3 •10
2 •92
2 -58
2 -24
1 •90
1 •72
1 -36
0.88
0 -32

1 .38	 1 •74	 2 .22	 2 -78
1 •20	 1 -56	 2 -04	 2 •60
0 •86	 1 -22	 1 .70	 2 •26
0 •52	 0 •88	 1 -36	 1 •92
0.18	 0 .54	 1 •02	 1 •58
0	 0 •36	 0 .84	 1 -40

— 0	 0 .46	 1 .04
— —	 0	 0 -56
— 0

2
3
5
7
9

10
12
15
18
20
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Veronderstel nou dat grond volgens ontleding in geheel 70 persent
sand en 10 persent klei bevat, dan sal dit volgens Figuur 2 as sanderige leem-
grond bestempel word. As growwe sand die oorwegende bestanddeel is,
dan is dit growwe sanderige leemgrond ; as dit oorwegend uit fyn sand
bestaan, dan is dit fyn sanderige leemgrond. As veronderstel word dat daar
omtrent gelyke hoeveelhede growwe en fyn sand is, dan het ons 'n sanderige
leemgrond wat volgens Tabel 1 'n waterhouvermoe van 13.5 persent het.
As die gemiddelde voggehalte van die grond voor besproeiing byvoorbeeld
5 persent was, dan sal elke morg-voet grond volgens Tabel 2 tussen 1.22
en 1.7, d.w.s. omtrent 1.5 morg-duim water nodig he om tot voile vermoe
versadig te word. As die grond 3 voet diep is, dan sal 4.5 morg-duim water
nodig wees om die hele grondmassa nat te maak, of 4.5 acre-duim om 3
acre-voet nat te maak.

% KLEI.

90

80

70

60
KLEI.

50

40
SAND-

KLEI.
30

SLIB-

GRONDAGTIGE	 KLEILEEM.

20
KLEILEEMGROND

LEEM-

SLIBGRONDAGTIGE	 GROND.
SANDERIGE

10 -	 LEEMGROND. LEEMGROND

SAND.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 % SAND.

Verduideliking van Fig. 2.—Trek loodlyne op die punte op die
kante van die driehoek wat die hoeveelhede sand en klei onderskeidelik
voorstel. Die afdeling waarin die lyne mekaar ontmoet, gee die grond-
soort aan.

Dis belangrik om te weet wat die voggehalte van die grond op enige
tydstip gedurende die groeiseisoen is, ten einde te kan bepaal wanneer
te besproei en hoeveel water toegedien moet word. Om 'n juiste bepaling
te kan maak, is 'n buis om grondmonsters te neem, 'n weegskaal en 'n
lugoond nodig ; daar is egter reeds outomatiese apparate vir die bepaling
van grondvog beskikbaar. Diegene wat belangstel in die saak, kan die
Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege van die Universiteit van Stellen-
bosch nader oor inligting insake die eenvoudigste moontlike toestel waarmee
en prosedure waarvolgens nuttige resultate verkry kan word.
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Dwarsdeur die groeiseisoen, d.w.s. solank as daar blare is, word voort-
durend vog uit die grond opgeneem deur wortels en in die vorm van water-

damp deur die blare vrygelaat. Hierdie proses, bekend as
Verhouding	 transpirasie, word natuurlik deur die heersende atmosferiese
van vrugte- toestande beinvloed ; hoe hoer die temperatuur, hoe droer
home en

die lug, en hoe hewiger die sonskyn, hoe meer trans transpirasiewingerd-
stokke tot	 plaasvind, veral as daar boonop nog wind is. Warm sonskyn
vog.	 gepaard met lae vogtoestande is waarskynlik die belangrikste

van die genoemde faktore in bale dele van die winterreen-
valstreek tussen November en Maart.

Die werklike hoeveelheid water wat 'n boom vir hierdie doel nodig
het, hang dus noodwendig grootliks of van die totale blaaroppervlakte,
en groot bome transpireer gewoonlik meer as klein borne. Hierdie proses
duur voort solank as die boom blare het, of daar vrugte aan is of nie, en die
oomblik wat die blare verdwyn, word feitlik nie meer water verbruik nie.
Die hoeveelheid vrugte het ook nie bra veel invloed op die mate van water-
verlies nie, want daar vind weinig, indien enige, verdamping op die opper-
vlakte van die vrugte plaas.

Die snelheid van water-opname deur plante uit die grond sal dus van
dag tot dag en van uur tot uur afwissel, na gelang van heersende klimaats-
toestande. Solank as daar 'n voorraad beskikbare water in die grond is,
sal die bome normaal groei. Namate hierdie voorraad afneem kan uiteindelik
'n stadium bereik word waarin die voorraad ontoereikend is, met die gevolg
dat die blare verlep, en, as die toestand te lank voortduur, die boom dood-
gaan. Die mate van transpirasie word egter nie deur die werklike hoeveel-
heid water in die grond beinvloed nie, solank die water maar beskikbaar
is. Dit is alleen wanneer die verleppingspunt bereik word dat transpirasie
so erg verstoor word dat die plant beskadig word. Proewe aan hierdie
Kollege gedurende die seisoen 1934-35, met pere, perskes, appels en Wick-
son-pruime, het duidelik getoon dat nadelige gevolge slegs ontstaan nadat
die grondvog tot benede die verleppingspunt gedaal het, terwyl borne op
dieselfde grond met 'n voggehalte net bo die verleppingspunt allesins on-
beskadig gebly het.

Die opvatting dat die verwydering van vog uit die grond deur wortels
geleidelik moeiliker word na gelang die voggehalte die verleppingspunt
nader, is verkeerd, en solank as die vrugteboer sy boorde besproei, m.a.w.
die grond natmaak tot die diepte waarin 60-80 persent van die wortels
versprei is, sal geen slegte gevolge ondervind word nie, mits besproeiing
geskied voordat die verleppingspunt bereik is.

Buitendien kan groei nie deur besproeiing beinvloed word as die vogge-
halte van die grond nog bo die verleppingspunt is nie. So'n besproeiing
het alleen die uitwerking om die voggehalte aan te vul voordat die vog-
voorraad uitgeput raak.

Alhoewel hierdie feite in Kalifornie duidelik gedemonstreer is, is dit
nou die eerste maal dat die geldigheid daarvan onder ons toestande bewys
word.

Vogtoestande en -vereistes tydens die groeiseisoen.

Die felt dat bale duisende vrugtebome en wingerdstokke in die weste-
like Kaapprovinsie aangeplant is onder toestande waar besproeiing geheel-
en-al of byna geheel-en-al onmoontlik is, toon aan dat 'n tekort aan vog nooit
as 'n ernstige faktor beskou is nie. Gedurende die laaste paar jaar word
kwaliteit van steeds groter belang as kwantiteit, en om die rede word ook
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heelwat meer aandag aan die vraagstuk van besproeiing gegee. Dit geld
veral uitvoerdruiwe. Die wynboer wat 'n uitgestrekte oppervlakte onder
wingerdstokke het en veral oor kwantiteit besorg is, steur horn miskien
nie veel aan opmerkings aangaande waterskaarste nie, en miskien deels
met reg. So'n houding sou in die geval van die kweker van uitvoerdruiwe
egter onvergeeflik wees. In sy geval is die strewe na druiwe van die regte
kleur en geur wat die vermoe sal he om opberging en vervoer te verdra,
en met die oog op die menigte eienskappe wat onder die term „ kwaliteit "
inbegrepe is, moet optimum groeitoestande bewerkstellig word ten einde
dit te verkry.

Oor 'n bale groot gedeelte van die winterreenvalstreek kom sowat
80 persent van die jaarlikse neerslag, d.w.s. 20-25 duim, tussen Maart en
Oktober voor. Verreweg die meeste grondsoorte is nouliks meer as 3 voet
diep, of liewer, het 'n worteldiepte van 3 voet, d.w.s. die diepte waarin
60-80 persent van die wortels versprei. Hier en elders is bewys dat die
eerste 3 voet grond byna altyd meer as 80 persent van die wortels bevat,
wat ookal die diepte van die grond mag wees, en dat 'n boom sal verlep
as hierdie laag grond uitdroog, al het party van die wortels ook dieper klam
grondlae ingedring. 'n Boom sal dus verlep as die grootste gedeelte van
sy wortels in 'n uitgedroogde sone is ; 10-20 persent van die wortels is
nie in staat om die normale groei van die boom te verseker nie, al is daardie
wortels ook in klam grond.

Vrugteboordgrond 3 voet diep met 'n waterhouvernnoe van 15 persent
en die verleppingspunt op 5 persent kan slegs 7.68 morg-duim water hou,
en daarvan sal twee-derdes, of 5.12 duim, beskikbaar wees. AIle winterreen
wat hierdie hoeveelheid te bowe gaan, sal dus verlore gaan, hetsy weens
verdamping of weens dreinering, en derhalwe volg dit dat slegs 'n kwart
tot een-vyfde van die neerslag tussen April en Oktober vir gebruik beskik-
baar sal wees wanneer plante in die lente weer begin groei. Kwekers wat
hul lande nie kan besproei nie, sal hulle dus op die doeltreffende reenval,
d.w.s. daardie deel van die neerslag wat beskikbaar word vir opname deur
plantwortels, tussen Oktober en Maart, moet verlaat vir enige addisionele
vog wat nodig mag wees.

Die mate waarin hierdie neerslag die voggehalte van normale boordgrond
bo die verleppingspunt kan hou, blyk uit grafiek (Fig. 3) hiernaas, waarop
grondvogkrommes in die geval van 'n besproeide en 'n onbesproeide perseel
in 'n proefboord van uitgegroeide borne op die plaas van die Universiteit
van Stellenbosch geteken is vir die tydperk 28 Aug. 1934 tot 12 Februarie
1935. Daaruit sal opgemerk word dat, hoewel daar tussen 28 Augustus en
18 September slegs 0.93 duim men geval het, die gemiddelde voggehalte van
die eerste 3 voet grond konstant gebly het op 12.5 persent ; derhalwe
moet daar gedurende hierdie tydperk 0.93 duim vog deur die plantwortels
opgeneem gewees het of deur regstreekse verdamping verlore gegaan het.
Op 21 September het 1.58 duim reen geval en die grond tot die waterhou-
vermoe van 15 persent benat. Tussen 21 September en 17 November het
plantegroei vinnig gevorder en transpirasie gereeld toegeneem, terwyl die
grondvog van 15 persent tot 10 persent gedaal het ; gedurende hierdie tyd-
perk het 3.16 duim reen geval, en die totale verlies was dus 5.74 duim.
'n Reenval van 1-99 duim op 18 November het die eerste twee voet grond
tot sy waterhouvermoe benat, en die gemiddelde voggehalte vir die 3 voet
het dus tot 13.5 gestyg. Daarna is daar gereeld 'n konstante hoeveelheid
vog uit die grond verwyder tot 5 Januarie. Die totale hoeveelheid was
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7.20 duim, en, met inagneming van die 0.69 duim reen wat oor hierdie
tydperk geval het, beloop die totaal 4.29 duim water.

Vervolgens het die snelheid van vogverlies bale opvallend verminder,
totdat die verleppingspunt op 1 Februarie bereik is ; omtrent dieselfde tyd
is die eerste tekens van verlepping onder perskes, pere en pruime opgemerk.
Dit is derhaiwe duidelik dat grondvog vir plante beskikbaar is tot op 'n
stadium net voordat die verleppingspunt bereik word, en dat die plante
alleen nadat hierdie punt bereik is beskadig word. Die totale hoeveelheid
water verbruik tussen 28 Augustus en 12 Februarie, toe die verleppingspunt
definitief verby was en borne ontydig hul blare verloor het, was 13.35 morg-
duim, waarvan 9.21 duim uit reen bestaan het. Hierdie resultate dui dus
aan dat die doeltreffende reenval tydens die seisoen 1934-35 nie voldoende
was om te verhoed dat die grond die verleppingspunt bereik nie.

0

20

O
O

15

2
0
IX
0

LJ 10

a
0.

0 	 0	 NIE-BESPROEI.

• 	 •— BESPROEI.

t	 I-,	 I-

.

>
	a 	 Y	 5	 5	

In 	r ‘L'	 i0 0	 i	 0
	',;,'	 0	 0	 0z	 z z	 0 a 0 <	 ‹	 ,,

VZ	
.
,

< 2	 ` 2	 ,91	 : 2	 g	 '	 8	 1	 =	 E 4 '4	 ::	 -'g.1

Fig. 3.
	Periode,	 Rcnual.

28 Aug.-18 Sept. 	  0.93 duim.

	

21 Sept. 	  1.58 „
22 Sept.-17 Nov. 	  3.16 „

	

18 en 19 Nov.. 	  1.99 „
20 Nov.-31 Des. 	  0.37 „

	

1 Jan.-31 Jan. 	  0.49 „

	

1 Feb.-12 Feb. 	  0.20 „

'n Vergelyking van die reenval vir die seisoen en vir die afgelope 10
jaar toon aan dat die grond in die reel tot die waterhouvermoe nat sal wees
teen die end van September ; waar dit nie die geval is nie, moet dit inder-
daad 'n abnormale winter wees. Daarenteen is 'n reenval van 2 duim in
November buitengewoon ; dit het in werklikheid nog net driemaal gebeur
in die laaste 10 jaar, en die normale neersiag vir die tydperk November
tot Maart wissel of tussen 0.2 en 0.6 duim. Met ander woorde, 'n reen-
val in die sourer wat voldoende is om die eerste 3 voet grond tot waterhou-
vermoe te benat, is 'n buitengewone verskynsel. Die reen wat wel op 'n
bepaalde tydstip val, is gewoonlik nie genoeg our meer as 'n gedeelte van
die grond, waarin wortels versprei is, tot die waterhouvermoe te benat nie.

913



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Die vraag ontstaan dus : tot watter mate is ons reenval doeltreffend ? Die
diepte wat 'n gegewe hoeveelheid reen grond sal natmaak, hang af van
afloop, d.w.s. die helling en fisiese toestand van die grond, die voggehalte
en waterhouvermoe van die grond (lien Tabel 2), en ten slotte ook die
hoeveelheid van die totale neerslag wat verdamp voordat opname deur
die grond plaasgevind het. As die bogrond oop en krummelrig en die grond
min of meer gelyk is, loop daar gewoonlik geen water af nie, en hierdie
faktor behoef in die geval van meeste vrugteboorde in die westelike Kaap-
provinsie, wat skoongehou en bewerk word, nie eintlik in aanmerking ge-
neem te word nie. Somerreens word egter deur warm, droe toestande,
en dikwels uitdrogende winde, gevolg, wat oorsaak is dat 10-20 percent
en miskien meer van die water weens verdamping verlore gaan. Dit is
derhalwe slegs in buitengewone jare dat mens daarop kan reken dat sulke
reens meer as die boonste voet grond sal benat.

Uit Figuur 3 sal opgemerk word dat die snelheid van vogverlies besonder
konstant is vir verskillende periodes in die groeiseisoen. Die verlies was

byvoorbeeld ; +0.08 duim per dag van 22 September tot
Wanneer om 18 November, +0.15 duim per dag van 20 November tot
te besproei.

20 Desember, +0.26 duim per dag van 22 Desember tot
22 Januarie. Op grond hiervan is dit moontlik om vas te stel wanneer die
voggehalte van die grond naby die verleppingspunt sou gewees het as die
1-99 duim reen op 18 November nie geval het nie. Op grond hiervan
sal meeste grondsoorte in die vernaamste somervrugtestreke van die weste-
like Kaapprovinsie in normale jare waarskynlik teen omtrent 10 Desember
besproei moet word, d.w.s. in jare waarin daar nie 'n reenval van meer as
1 duim in November is nie. As daar in Desember geen swaar reens val nie,
dan sal 'n tweede besproeiing gedurende die eerste week van Januarie nodig
wees. Indien daar egter goeie reens in November val, is dit te betwyfel
of dit nodig sal wees om voor omtrent die eerste week van Januarie te
besproei.

Hierdie opmerkings geld natuurlik nie vir baie sanderige grond waar
buitensporige hoeveelhede vog afdreineer nie, aangesien sulke grondsoorte
meer water nodig mag he, en ook nie vir grond waar die water op natuurlike
wyse van onder af deursypet nie, want sulke grond sal mens feitlik nie hoef
nat te lei nie. Die vraag wat natuurlik ontstaan, is : Watter uitwerking
het droogtetoestande op borne en wingerdstokke en op watter stadium
is hulle die gevoeligste ?

Stamme en eindtakke van bome groei in die vroee deel van die seisoen,
en daarna gladnie meer nie. Gedurende hierdie tydperk word die vrugte
baie stadig groter, maar sodra die eindtakke ophou groei, swel die vrugte
baie vinnig tot die maksimum grootte uit. Grafiek, Figuur 4, hiernaas,
illustreer dit in die geval van Wickson-pruime ; die bepalings is gemaak
in 'n boord in Stellenbsoch gedurende die seisoen 1934-35, en toon aan dat
die eindtakke op 19 Desember opgehou het met groei, en die vrugte op
30 Desember die maksimum grootte bereik het. Die datums vir verskillende
vrugtesoorte sat natuurlik afwissel na gelang van hoe vroeg of hoe laat die
soort ryp word.

Ingeval droogtetoestande intree voordat die takke uitgegroei is, dan
sal die ontwikkeling baie gestrem word en die boom verpot groei. As die
grond, daarenteen, die verleppingspunt bereik na die tydperk van maksimum
groei, maar voordat die vrugte ryp is, dan sal die oes baie swakker wees,
wat betref grootte sowel as kwaliteit hoewel die groei miskien normaal
mag gewees het. Besproeiing tydens aktiewe groei kan heelwat invloed op
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die grootte van die oes uitoefen, maar as groei eers opgehou het, sal be-
sproeiing nie meer veel help nie.

Dit moet derhalwe, selfs nadat die vrugte geoes is, nie toegelaat word
dat die grondvog benede die verleppingspunt daal nie. Borne transpireer
en het dus water nodig solank as hulle blare het. Bowendien is blare ook
uiters noodsaaklik nadat aktiewe groei opgehou het. Gedurende die groei-
tydperk gebruik die boom reserwevoedsel net so vinnig op as wat dit gevorm
word, om te kan groei. Wanneer die groei ophou, vorm die blare egter
meer stysel en suikers as wat deur die boom gebruik word, en die oortollige

27 Nov.	 19 Des.	 9 Jan.	 22 Jan.	 11 Feb.

Fig. 4.

hoeveelheid word deur die hout vir gebruik gedurende die volgende seisoen
bewaar, m.a.w. die hout word ryp. As die blare egter ontydig verlep en
afval, dan het die boom geen geleentheid om voedingstowwe vir die volgende
seisoen op te gaar nie, die hout is onryp en kry nooit leans om behoorlik
ryp te word nie. Hierdie volslae gebrek aan belangstelling in die borne
nadat die vrugte of is, is een van die ernstigste foute in die westelike Kaap-
provinsie, en is waarskynlik oorsaak van baie van die fisiologiese moeilikhede
wat tans met vrugtekwekery gepaard gaan. Dit geld in dieselfde mate vir
die druiwekweker wat die stokke snoei sodra die druiwe geoes is.

As grond tot omtrent die waterhouvermoe nat is in die lente, sal die
mate van verspreiding van plantwortels daarin afhang van die soort wortel-

stelsel wat die gewas het en die diepte van die grond. 'n
Vog en	 Vlakwortelgewas sal nie in enige aanmerklike mate 'n ander
wortelver-
verspreiding. wortelstelsel ontwikkel as dit in diep grond geplant word

nie. Die mening dat die wortels van so'n boom gedwing
kan word om dieper grondlae in te dring deur die boom te laat droogte ly,
word nie deur feite gestaaf nie.
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Daarenteen kan die wortelverspreiding van diepwortelgewasse op
verskillende maniere ernstig beperk word, byvoorbeeld (1) deur die gewas
te plant op grond met 'n ondeurdringbare laag naby die oppervlakte ;
(2) deur die aanwesigheid van 'n hoe watertafel, en (3) deur ontoereikende
of ligte besproeiings.

Die gebruik van vlak grond, d.w.s. grond met ondeurdringbare onder-
grond digby die oppervlakte, is 'n moeilike probleem, want dis byna on-
moontlik om te se wat die minimum diepte vir 'n bepaalde gewas behoort
te wees, veral as die klimaat geskik en besproeiingswater beskikbaar is.
Daar is sekere nadele verbonde aan vlak grond, hoe gunstig dit ookal gelee
mag wees. Sulke grond kan slegs 'n betreklike klein hoeveelheid water
opgaar, en omdat die ondergrond ondeurdringbaar is, versuip die grond
baie maklik. Dit is veral die geval in ons streke met 'n swaar winterreenval,
en bale boordgronde in die westelike Kaapprovinsie is nog in hierdie toe-
stand in die lente wanneer aktiewe groei begin. Wortels versprei nie maklik
in versuipte grond nie en is geneig om te na aan die oppervlakte te bly.
As hierdie grond in die comer uitdroog, is die gewasse nie daarteen bestand
nie. Dis moeilik om besproeiing van sulke grond te beheer, omdat dit
geneig is om te versuip. Dis 'n grondsoort waarvan die voggehalte binne
kort tydperke afwissel tussen twee uiterste toestande, naamlik te nat en
te droog, 'n toestand wat uiters nadelig is vir die groei van bome. Die sone
waaruit wortels voedingstowwe kan put, is bowendien ook beperk, terwyl
bewerking van boorde bemoeilik word omdat daar soveel gevaar bestaan
dat die vlak wortelstelsel beskadig kan word.

'n Hoe watertafel het omtrent dieselfde uitwerking op die verspreiding
van wortels as 'n ondeurdringbare grondlaag in die ondergrond. Die
haarwortels wat in die lente gevorm word, sal nie in versuipte grond ont-
wikkel nie, en sal derhaiwe in die grondlaag bokant die watertafel versprei.
Namate die water in die ondergrond gedurende die lente afsak en uiteindelik
waarskynlik verdwyn, bly die boom se vlak wortels in die droe grond. Om
die rede gebeur dit dikwels dat borne op sulke grond die eerste aan droogte
ly. Die rede is nie dat die borne aan 'n oorvloed water gewoond is nie,
maar net dat hulle nie in staat was om 'n wortelstelsel te ontwikkel wat
groot genoeg is nie. Alhoewel sonnervrugtebome heelwat oortollige water
kan verdra in die winter wanneer hulle in rustende toestand verkeer, geld
dit nie gedurende aktiewe groei nie. Die haarwortels, waarmee plantvoed-
sel uit die grond opgeneem word, gaan dood as hulle vir 'n taamlike lang
tydperk onder water staan. 'n Afwisselende watertafel, d.w.s. een wat
geneig is om tydens die groeiseisoen tot die wortelsone te styg, moet dus
teen alle koste deur middel van behoorlike dreinering vermy word. Gevalle
is bekend waar borne binne 48 uur dood is as gevolg van versuiping van
aktief-groeiende wortels, veral tydens warm, droe weer.

Dit is reeds verduidelik dat ligte besproeiing, d.w.s. waar die grond
nie so diep as wat nodig is tot die waterhouvermoe natgemaak word nie,
gewoonlik ontoereikend is. Veronderstel dat boordgrond 3 voet diep is.
Die grond sal onder normale toestande tot die voile waterhouvermoe nat
wees wanneer aktiewe groei begin. Namate die borne groei, kan die per-
manente verleppingspunt uiteindelik bereik word, waar die wortels dwars-
deur die 3 voet grond versprei is. As op hierdie stadium 'n ligte besproeiing
toegedien word, d.w.s. genoeg om byvoorbeeld net die eerste voet grond
nat te maak, dan sal die haarwortels in die onbenatte ondergrond doodgaan,
en slegs die wortels in die natgemaakte sone sal normaal fungec:. Die
wortelverspreidinng van die gewas word dus met een-derde verminder, en
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die boom het dan 'n vlak wortelstelsel en is meer vatbaar vir droogte. Die
algemene opvatting, dat wortels deur besproeiing na die oppervlakte ge-
bring word, is derhalwe verkeerd ; in werklikheid word alleen die wortels
op die oppervlakte deur besproeiing aan die lewe gehou. Die skade word
dus nie deur besproeiing as sulks veroorsaak nie, maar wel deur die manier
waarop die water toegedien word. As 3 voet grond die normale wortel-
sone verteenwoordig, dan moet genoeg water toegedien word om die
hele 3 voet nat te maak ; so nie, sal net 'n gedeelte nat word en die haar-
wortels na verhouding verminder.

Bewerking van Boorde en Wingerde.

Ou opvattings betreffende bewerking van grond as 'n middel om grand-
vog te bewaar, moes heelwat gewysig word met die oog op onlangse be-
vindings, ten einde die twee fundamentele feite wat aandag verdien te kan
verstaan.

Die water in grond tussen die twee uiterstes van die voile waterhou-
vermoe en die verleppingspunt, is onderhewig aan kapillere beweging uit
die nat na die droer dele, maar die beweging is besonder stadig as daar nie
'n permanente watertafel is nie. Die snelheid waarteen plante water uit
die grond opneem, is bale groter as die snelheid waarteen die vog weer
deur kapillere beweging aangevul kan word. Met ander woorde, as 'n
boom met 'n wortelsone van 3 voet op grond staan wat 6 voet diep is, en
die hele 6 voet grond tot waterhouvermoe nat is, dan kan die boonste 3 voet
lank voor die onderste 3 voet die verleppingspunt bereik. Die boom sal
werklik ook onder daardie toestande verlep, ondanks die felt dat kapillere
vog geneig sal wees om opwaarts te beweeg. Dit kom waarop neer dat die
boom water vinniger opneem as wat kapillere beweging van vog plaasvind
Die algemene reel om die grond nat te maak tot 'n diepte gelyk aan die diepte
van die wortelstelsel kan dus begryp word. Dit sou dus om bogenoemde
redes 'n verspilling van water wees om 6 voet grond nat te maak as die boom
net in 3 voet groei.

As sulke grond 'n permanente watertafel het, kan vog vinnig genoeg
beweeg om tred te hou met die verwydering van vog deur die wortels.
'n Watertafel diep genoeg onder die oppervlakte, sodat dit nie wortel-
verspreiding strem en versuiping veroorsaak nie, kan 'n waardevolle bate
wees en dien om die grond in die somer van onder af te benat. By die
oorweging van beweging van vog in grond, is dit dus noodsaaklik om te
weet of daar 'n permanente watertafel is of nie, want, indien wel, dan is die
toestande heeltemal anders as in die geval van normale beweging waar die
voggehalte tussen die verleppingspunt en die waterhouvermoe van die grond
val.

Die ou opvatting aangaande die uitwerking van grondkombers as 'n
middel om vog te bewaar, het berus op die veronderstelling dat, namate
die bogrond uitdroog weens regstreekse verdamping, die voggehalte tot
dieselfde mate aangevul sal word deur kapillere beweging van onder af,
en dat die hele grondmassa op hierdie manier binne redelike tyd sou uitdroog.
Hierdie opwaartse beweging sou verhoed kon word deur bewerking as
gevolg waarvan kapillariteitsbeweging voorkom word. In werklikheid
vind verdamping egter nie op hierdie manier plaas in die geval van kaal
onbewerkte grond wat tot sy waterhouvermoe benat is nie. Gevind is
dat die grootste gedeelte van die verlies tot die eerste 4 duim grond beperk
was, dat die tweede 4 duim baie minder verloor het, en dat die verlies in
die grond dieper as 8 duim besonder stadig plaasgevind het. Bewerking
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dien dus alleen om die vog in die eerste voet grond te bewaar ; en, daar
die grondkombers self 4 duim diep is en baie vinnig uitdroog, beInvloed
die bewerking alleen die vog in die eerste 6 duim grond tot enige mate.
So'n besparing van water in 'n normale vrugteboord in die westelike Kaap-
provinsie sal nie bra voldoende wees om te voorkom dat die grond die
verleppingspunt bereik nie. As daar egter vrye water in die ondergrond
aanwesig is, sal kappillere beweging van onder of wel met verdamping tred
hou, en dan sal bewerking van die grond heelwat daartoe bydra om reg-
streekse verdamping te verhoed. Hierdie aangeleentheid oefen regstreeks
invloed uit op verdamping tydens besproeiing. Onderwyl die water toe-
gedien word, vind heelwat verdamping van die vrye wateroppervlakte
plaas. Die water wat in die grond indring, bestaan uit 'n laag vrye water,
waarvan die hoeveelheid gereeld afneem totdat dit uiteindelik verdwyn
as vrye water en die grond tot sy waterhouvermoe nat is. Onderwyl die
laag vrye water na onder beweeg, beers daar min of meer dieselfde toestand
as in die geval waar daar 'n vrye watertafel in die ondergrond aanwesig is,
en kan regstreekse verdamping vinnig plaasvind. Nadat die vrye water
in die grond as kappillere vog opgeneem is, vind verdamping besonder
stadig plaas en ook net in noemenswaardige mate uit die eerste voet grond.
As grond besproei en dan kaal en onbewerk gelaat word, en die totale reg-
streekse verdamping oor 'n tydperk van 80 dae betaal word, dan vind mens
dat die helfte van al die water verdamp het tussen die tydstip waarop dit
toegedien was en die tydstip waarop al die vrye water as kapillere vog deur
die grond opgeneem was, m.a.w. binne die eerste drie of vier dae na be-
sproeiing. Met ander woorde, die helfte van al die water wat weens reg-
streekse verdamping kan verlore gaan, verdamp onmiddellik na die reen of
besproeiing, en dikwels voordat werkers op die land kan kom om dit te
bewerk.

Regstreekse verdamping uit boordgrond gee nie aanleiding tot ernstige
verlies van water nie, al word sulke grond nie bewerk nie ; wat wel
so'n verlies veroorsaak, is die aanwesigheid van onkruid, en die kweker
wat vir water moet betaal, moet toesien dat sy boorde in die somer skoon is.

Uit die opmerkings hierbo moet nie afgelei word dat bewerking on-
nodig is nie. Bewerking is inderdaad noodsaaklik waar dit om die onder-
genoemde redes geskied :-

(1) Om die oppervlakte los te maak in die geval van grond wat geneig
is om te pak, ten einde die opname van water te bevorder en afloop te ver-
hoed. As die grond so hard is dat reen -of besproeiingswater alleen met
moeite kan indring, sal die meeste water deur regstreekse verdamping
verlore gaan voordat dit in die grond ingetrek het. So'n toestand moet
teen alle koste deur middel van voldoende bewerking verhoed word.

(2) Om onkruid uit te roei.

Bewerking van grond uitsluitlik met die doel om regstreekse verdam-
ping te verhoed, is tyd- en geldverspilling, selfs in die geval van grond wat
vry is van onkruid en los genoeg om water op te neem.

Die praktyk wat deur baie kwekers gevolg word, om die grond na
elke bietjie somerreen te bewerk, blyk baie minder nodig as dit met die
oog op hierdie aangeleentheid nagegaan word. Soos reeds gese, val daar
in die reel van 0.2 tot 0.8 duim somerretn op 'n slag. So'n neerslag benat
selde meer as die eerste 6 duim grond, en as hierdie benatte sone dan deur
bewerking omgekeer word, kry die bietjie vog wat die grond opgeneem
het alle geleentheid om te verdamp weens die werk wat juis bedoel is om
dit te bewaar.
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Om gedurende die groeiseisoen onkruid uit te roei en die bogrond
in so'n toestand te hou dat dit water kan opneem, moet die grond vlak
bewerk word. Die grond kan dieper bewerk word wanneer dit in die
winter geploeg word.

Bemisting van Somervrugtebome en Wingerde.

Nadat aan vogvereistes voldoen is en mits klimaatstoestande geskik
is, is die volgende bale belangrike vraagstuk om 'n behoorlik gebalanseerde
voorraad plantvoedsel beskikbaar te stel. Dit kan egter nie te sterk be-
klemtoon word nie, dat hoe doeltreffend 'n stelsel van bemisting en be-
werking ook mag wees, dit nie moeilikhede kan oplos wat ontstaan omdat
borne op verkeerde grond geplant word nie, en in werklikheid slegs pro-
duksiekoste kan verhoog.

Dis uiters moeilik om bemistingsproewe ten opsigte van vrugtebome
uit te voer, want borne varieer so bale dat groot persele gebruik moet word.
Groot persele beteken groter variasies ten opsigte van grond, en die proewe
moet derhalwe dikwels herhaal word om resultate van enige betekenis
te kan verkry. Die koste van sulke proewe is dus besonder hoog. Bowen-
dien is kwaliteit van groter gelang as hoe opbringste in die geval van vrugte,
en die klimaat oefen dikwels meer invloed uit op die opbringste as grond-
toestande, wat die vraagstuk ook baie meer ingewikkeld maak. Mens
kan dus begryp waarom daar, ondanks al die proefwerk wat at vir fare oor
die hele wereld uitgevoer word, nog soveel probleme is wat opgelos moet
word.

Elke boer besef tans dat aansienlike hoeveelhede van die plantvoedings-
stowwe, stikstof, fosfor en potas, jaarliks deur borne opgeneem en met die
oes verwyder word. As hierdie stowwe nie weer teruggesit word nie,
sal die grond mettertyd baie arm word. Onder Suid-Afrikaanse toestande
geld dit veral ten opsigte van stikstof en fosfor, want dis atom bekend dat
ons grond oor die algemeen 'n tekort aan hierdie bestanddele het. Plante
neem benewens die drie genoemde bestanddele nog 'n menigte ander stowwe
uit die grond, maar gewoonlik in sulke klein hoeveelhede dat dit selde
nodig is om daardie stowwe weer kunsmatig terug te sit. Die hoeveelhede
van hierdie stowwe wat jaarliks met 'n normale oes verwyder word, soos
in bygaande tabel aangetoon, staaf hierdie bewering.

Opbrings per morg. Stikstof. Fosforoksied. Potas.

12 ton pitvrugte (Perskes, pruime,
ens.). . 	 40	 lb.	 (200	 lb.) 18	 lb.	 (90	 lb.) 83 lb.	 (166	 lb.)

16 ton vrugte van die appelfamilie
(appels, pere, ens.) 	 31	 lb.	 (155	 lb.) 10	 lb.	 (50	 lb.) 44 lb.	 (88 lb.)

10 ton druiwe. . 	 30	 lb.	 (150	 lb.) 10	 lb.	 (50	 lb.) 55	 lb.	 (110	 lb.)

(L.W.—Die syfers tussen hakkies verteenwoordig die gewig in ponde van stikstof,
fosforoksied en potas onderskeidelik as ammoniumsulfaat, superfosfaat en kalsiumsulfaat.)

Uit hierdie syfers is dit duidelik dat somervrugtebome en wingerdstokke
byna dieselfde hoeveelhede plantvoedsel nodig het, indien slegs die hoeveel-
hede wat met die vrugte verwyder word in aanmerking geneem word. Die
toeganklikheid van plantvoedsel in die grond, asook die soort kunsmis
wat toegedien moet word, hang baie of van suurheid of brakheid van die
grond, en derhalwe sal hierdie vraag die eerste behandel word.
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Die suurheid of brakheid van grond word gewoonlik die reaksie genoem
en as grond nie suur of brak is nie, dan is die reaksie neutraal, net soos

in die geval van suiwer water. Die reaksie van grond kan
Suurheid	 chemies bepaal word, en die mate van suurheid of brakheid
van Grond.

word uitgedruk deur middel van 'n syfer, die sogenoemde
pH-waarde, 'n term waarmee meeste vrugteboere in die westelike Kaap-
provinsie bekend is. Die pH-waarde verteenwoordig eenvoudig 'n punt
op die reaksie-skaal en toon aan hoeveel 'n bepaalde stof suurder is as 'n
ander. Die uitdrukking pH 7 verteenwoordig byvoorbeeld die reaksie
as 'n stof neutraal is, d.w.s. nie suur en ook nie brak nie. Hoe kleiner die
pH-waarde, hoe hoer die suurheidsgraad ; die uitdrukking (pH=) beteken
dat die stof net effens suur is, en pH = 4 dat dit suurder is, terwyl pH = 1
aandui dat dit besonder suur is. Wanneer in stof 'n groter pH-waarde
as 7 het, dan is dit brak, en hoe hoer die pH-waarde, hoe meer brak dit is.
Die reaksie van grondsoorte wissel af van grond wat sterk suur is met 'n
pH-waarde van 4 tot swart brakgrond met 'n waarde van 10 en meer. Die
pH-waarde van die groot meerderheid van grondsoorte is tussen 5 en 8.
Plante groei nie ewegoed op gronde wat verskillende reaksies het nie ,
daar is in die geval van meeste plante 'n sekere pH-waarde waarop hulle
die beste beantwoord. Hierdie gewenste pH-waarde wissel af ten opsigte
van verskillende plante, party verkies suur grond en ander weer soetgrond.
Volgens die beskikbare gegewens skyn dit dat somervrugtebome en wingerd-
stokke die beste groei op grond wat effens suur tot neutraal is, d.w.s. wat
'n pH-waarde van omtrent 6 het. Dit geld ook ten opsigte van baie mikro-
organismes in die grond, wat 'n belangrike rol speel in verband met die
nitrifikasie en ontbinding van organiese materiaal in die grond.

Die soort fosfaat-kunsmis wat gebruik moet word, hang ook af van die
pH-waarde van die grond. Superfosfaat is byvoorbeeld geneig om ontoe-
ganklik te word waar die pH-waarde benede 5.5 is, veral as die grond bale
yster bevat, soos byvoorbeeld in die geval van rooi grondsoorte. Onder
sulke omstandighede is dit beter om basiese superfosfaat of basiese slakmeel
toe te dien. Waar die pH-waarde egter meer as 5.5 is, is superfosfaat meer
toeganklik as bogenoemde basiese fosfaat.

Grendd bek\oort du% om ves%Ukes\de \Ater% bekaNyukke Cedes x\ke.
I aat te word om buitensporig suur te word nie, en dit kan alleen voorkom
word deur die toediening van kalk, d.w.s. kalsiunnkarbonaat of gemaalde
kalkklip, wat in die westelike Kaapprovinsie van Wellington, Bredasdorp
of Saldanha-baai verkry kan word. Die hoeveelheid kalk wat nodig is, kan
op geen ander manier as deur middel van ontleding vasgestel word nie,
en diegene wat inligting verlang, moet die besondere landbou-inrigting
in die betrokke streek raadpleeg.

Die vraagstuk van brak of alkaliniteit van grond sal nie hier bespreek
word nie, want dit sou te veel ruimte in beslag neem. Bome is oor die
algemeen baie gevoeglig vir oormatige hoeveelhede sout of 'n oormaat brak
in grond, en sulke toestande moet sorgvuldig vermy word wanneer nuwe
aanplantings oorweeg word.

Dit word vandag algemeen besef dat stikstof 'n belangrike invloed
uitoefen, nie alleen op plantegroei nie, maar ook op opbringste en kwali-

teit. Wat kwekers egter nie so algemeen besef nie, is dat
I nvloed van	 die opbrings in 'n bepaalde seisoen in aansienlike mate afhang
stikstof. van groeitoestande gedurende die vorige seisoen.

Plante begin in die lente groei, d.w.s. bot en haarwortels ontwikkel
op die plantvoedsel wat tydens rypwording in die hout opgegaar is ; der-
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Die suurheid of brakheid van grond word gewoonlik die reaksie genoem
en as grond nie suur of brak is nie, dan is die reaksie neutraal, net soos

in die geval van suiwer water. Die reaksie van grond kan
Suurheid	 chemies bepaal word, en die mate van suurheid of brakheid
van Grond.

word uitgedruk deur middel van 'n syfer, die sogenoemde
pH-waarde, 'n term waarmee meeste vrugteboere in die westelike Kaap-
provinsie bekend is. Die pH-waarde verteenwoordig eenvoudig 'n punt
op die reaksie-skaal en toon aan hoeveel 'n bepaalde stof suurder is as 'n
ander. Die uitdrukking pH = 7 verteenwoordig byvoorbeeld die reaksie
as 'n stof neutraal is, d.w.s. nie suur en ook nie brak nie. Hoe kleiner die
pH-waarde, hoe hoer die suurheidsgraad ; die uitdrukking (pH—) beteken
dat die stof net effens suur is, en pH = 4 dat dit suurder is, terwyl pH 1
aandui dat dit besonder suur is. Wanneer in stof 'n groter pH-waarde
as 7 het, dan is dit brak, en hoe hoer die pH-waarde, hoe meer brak dit is.
Die reaksie van grondsoorte wissel af van grond wat sterk suur is met 'n
pH-waarde van 4 tot swart brakgrond met 'n waarde van 10 en meer. Die
pH-waarde van die groot meerderheid van grondsoorte is tussen 5 en 8.
Plante groei nie ewegoed op gronde wat verskillende reaksies het nie ,
daar is in die geval van meeste plante 'n sekere pH-waarde waarop hulle
die beste beantwoord. Hierdie gewenste pH-waarde wissel af ten opsigte
van verskillende plante, party verkies suur grond en ander weer soetgrond.
Volgens die beskikbare gegewens skyn dit dat somervrugtebome en wingerd-
stokke die beste groei op grond wat effens suur tot neutraal is, d.w.s. wat
'n pH-waarde van omtrent 6 het. Dit geld ook ten opsigte van bale mikro-
organismes in die grond, wat 'n belangrike rol speel in verband met die
nitrifikasie en ontbinding van organiese materiaal in die grond.

Die soort fosfaat-kunsmis wat gebruik moet word, hang ook af van die
pH-waarde van die grond. Superfosfaat is byvoorbeeld geneig om ontoe-
ganklik te word waar die pH-waarde benede 5.5 is, veral as die grond baie
yster bevat, soos byvoorbeeld in die geval van roof grondsoorte. Onder
sulke omstandighede is dit beter om basiese superfosfaat of basiese s!akmeel
toe te dien. Waar die pH-waarde egter meer as 5.5 is, is superfosfaat meer
toeganklik as bogenoemde basiese fosfaat.

Grond behoort dus om verskillende uiters belangrike redes nie toege-
laat te word om buitensporig suur te word nie, en dit kan alleen voorkom
word deur die toediening van kalk, d.w.s. kalsiumkarbonaat of gennaalde
kalkklip, wat in die westelike Kaapprovinsie van Wellington, Bredasdorp
of Saldanha-baai verkry kan word. Die hoeveelheid kalk wat nodig is, kan
op geen ander manier as deur middel van ontleding vasgestel word nie,
en diegene wat inligting verlang, moet die besondere landbou-inrigting
in die betrokke streek raadpleeg.

Die vraagstuk van brak of alkaliniteit van grond sal nie hier bespreek
word nie, want dit sou te veel ruimte in beslag neem. Borne is oor die
algemeen bale gevoeglig vir oormatige hoeveelhede sout of 'n oormaat brak
in grond, en sulke toestande moet sorgvuldig vermy word wanneer nuwe
aanplantings oorweeg word.

Dit word vandag algemeen besef dat stikstof 'n belangrike invloed
uitoefen, nie alleen op plantegroei nie, maar ook op opbringste en kwali-

teit. Wat kwekers egter nie so algemeen besef nie, is dat
Invloed van	 die opbrings in 'n bepaalde seisoen in aansienlike mate afhang
stikstof.

van groeitoestande gedurende die vorige seisoen.

Plante begin in die lente groei, d.w.s. bot en haarwortels ontwikkel
. op die plantvoedsel wat tydens rypwording in die hout opgegaar is ; der-
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halwe kan die nadelige gevolge wat ontstaan weens swak groei tydens die
vorige seisoen, selde of nooit deur middel van bemisting verhelp word. Die
groei van 'n plant bestaan uit 'n reeks gebeurtenisse bekend as bot, vege-
tatiewe groei, vrugteproduksie, die opgaar van reserwe-voedingstowwe
tydens die rypwording van die hout, en ontwikkeling van bloeisels. Deur die
plant gedurende enige deel van die groeiseisoen te veel te stimuleer, kan
enigeen van hierdie aktiewiteite tot nadeel van die ander bevorder word,
sodat eweredige ontwikkeling verstoor word. Oormatige hoeveelhede
stikstof aan die begin van die groeiseisoen, en weinig of niks daarna, sal
byvoorbeeld oorsaak wees van oormatige vegetatiewe groei, swak bloeisel-
ontwikkeling en rypwording van vrugte. Te veel stikstof gedurende die
tydperk van aktiewe vrug-ontwikkeling sal aanleiding gee tot onbevredigende
ontwikkeling en swak kwaliteit.

C 7- GROEI.

A

V EG ETATI EWE GROEI.
Fig. 5.

Die geheim van regte bemisting bestaan in voldoening aan die bepaalde
vereistes gedurende elkeen van die verskillende groeitydperke. Aangesien
die vrugte van plante met enkele uitsonderings op nuwe hout gevorm
word, byvoorbeeld op jaaroud-hout in die geval van wingerdstokke, en
tweejaaroud-hout in die geval van perskes en sekere pruimesoorte, is dit
duidelik dat die mate van nuwe groei belangrik is. Of die botsel wat gevorm
word, sal ontwikkel in die bloeisel of blaar, hang onder meer of van die hoe-
veelheid beskikbare stikstof gedurende daardie deel van die groeiseisoen
wanneer dit plaasvind.

Die verhouding tussen vegetatiewe aktiwiteit en die vorming van
vrugtebloeisels word in bygaande skets skematies voorgestel (Fig. 5).

Dit is derhalwe duidelik dat, narrate vegetatiewe aktiwiteit toeneem
die vorming van vrugtebloeisels ook toeneem tot 'n maksimum, en daarna
afneem. Bome wat tot oormatige vegetatiewe groei geneig is, is dus nie
geneig om baie vrugtebloeisels te vorm nie.
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Wanneer vrugtebloeisel-vorming die maksimum bereik (punt A op
die kromme), is die vegetatiewe aktiwiteit betreklik laag, 'n toestand van
sake wat gewoonlik in ou borne aangetref word, terwyl vrugtebloeisel-
vorming onder toestande van hoe vegetatiewe aktiwiteit (punt C) feitlik
opgehou het, 'n toestand van sake wat gewoonlik in die geval van jong borne
bestaan. Die ideale toestand is die waar vegetatiewe aktiwiteit sterk genoeg
is om voldoende nuwe hout te ontwikkel, maar nie so sterk dat die vorming
van vrugtebloeisels ernstig verstoor word nie (punt X).

Soos reeds aangehaal (sien Fig. 4) in die geval van pruime, vind daar
kragtige vegetatiewe groei plaas gedurende ere vroee deel van die groei-
seisoen, waarna dit ophou. Enige tekort aan beskikbare stikstof gedurende
hierdie tydperk sal die mate van nuwe groei heelwat verminder. Borne
wat geneig is om te veel in die hout te groei, word gewoonlik aangetref
op grond met groot hoeveelhede beskikbare stikstof gedurende hierdie
tydperk. So'n toestand van sake kan verhelp word deur minder stikstof-
houdende misstowwe, of, te oordele na die resultate van onlangse werk,
groter hoeveelhede fosfaat-misstowwe toe te dien. Sodra aktiewe groei
ophou, begin die plant reserwe-voedsel opgaar, en as die stikstofvoorraad
gedurende hierdie tydperk te hoog is, sal die borne geneig wees om aan
te hou met groei, terwyl die vorming van vrugtebloeisels, wat gelyktydig
plaasvind, ernstig verstoor kan word. Die kwaliteit van die vrugte, wat
maksimum ontwikkeling bereik kort nadat aktiewe groei ophou, kan ook
nadelig beInvloed word deur te veel stikstof gedurende hierdie tydperk.

Die strewe behoort dus te wees om voldoende beskikbare stikstof
toe te dien gedurende die tydperk van aktiewe groei ten einde genoeg
gesonde nuwe hout te verseker, maar om die voorraad te verminder ge-
durende die tydperk waarin vrugte rowel as hout ryp word. Hoewel dit,
met die kennis wat ons totnogtoe opgedoen het, natuurlik heeltemal on-
moontlik is om hierdie vereistes te reel tot die mate wat mens dit graag
sou wil doen, kan tog heelwat uitgerig word as die aangehaalde punte in
gedagte gehou en die toestand oordeelkundig dopgehou word.

Die hoeveelheid beskikbare stikstof in die grond op 'n gegewe tydstip
hang of van die hoeveelheid organiese materiaal, en die toestande wat in-

vloed uitoefen op die snelheid waarteen dit deur mikro-
Stikstof-	 organismes in die grond in nitrate omgesit kan word. Die
voorra
die Grad 

in
ond. toestande wat die aktiwiteit van mikro-organismes beInvloed,

is feitlik dieselfde as die wat deur normale plante vereis
word, naamlik vog, lug, voedingstowwe, die regte temperatuur en die
afwesigheid van skadelike faktore soos uitermatige suurheid of brakheid,
en as daar nie aan hierdie vereistes voldoen word nie, dan sal die stikstof-
houdende materiaal in die grond vir plante ontoeganklik bly. Onder gun-
stige toestande sal die organiese materiaal in die grond stadig ontbind, en as
daar geen nuwe materiaal bygevoeg word nie, sal die reserwes in die grond
uitgeput raak. Die organiese materiaal in die grond is egter nie net die
bron van beskikbare stikstof in die grond nie, maar ook die bron van humus
wat so noodsaaklik is om grond krummelrig en in goeie fisiese toestand
te hou. Hoewel beskikbare stikstof kunsmatig toegedien kan word in die
vorm van route, soos nitrate, ens., kan die humus, as dit eenmaal uitgeput
is, nie so maklik herstel word nie. Enige gesonde akkerboustelsel moet
daarop gemik wees om die humusgehalte van die grond te vermeerder en
terselfdertyd in die stikstof-benodigdhede van die gewas te voorsien. Om
in laasgenoemde behoefte te voorsien ten koste van eersgenoemde, sou
werklik baie onverstandig wees.
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Aktiewe nitrifikasie duur dwarsdeur die somer en tot diep in die herfs
met die eerste warm reens, sodat daar in meeste vrugteboorde 'n taamlike
hoeveelheid oplosbare nitrate in die grond sal wees aan die begin van die
winter wanneer die borne tot die rustende toestand oorgaan. As onkruid
nie toegelaat word om te groei, en geen dekgewas geplant word nie, sal die
nitrate uitloop en verlore gaan. So'n verlies beteken 'n uitputting van
organiese reserwes waaruit geen voordeel getrek word nie, en dis 'n on-
ekonomiese praktyk wat vermy behoort te word. Om hierdie rede is dit
in die westelike Kaapprovinsie wenslik om een of ander dekgewas vir die
winter te plant, sodat dit kan dien as groenbemisting in die lente. So'n
dekgewas sal die verlies van nitrate gedurende die winter verhoed, want
dit sal so vinnig as wat dit beskikbaar word deur die gewas opgeneem word.
Die opname van nitrate deur, byvoorbeeld, 'n goeie stand gousblomme,
geskied so you dat daar teen die end van Augustus geen teken daarvan
meer in die grond gevind sal word nie. Tensy die dekgewas dus vroeg
genoeg ingeploeg word om te ontbind en in beskikbare nitrate omgesit
te word, sal die borne die groeiseisoen begin onder toestande wat tot afval
van bloeisels en swak groei aanleiding kan gee.

Dieselfde geld ook waar geen dekgewas ingesit word nie, want die ni-
trate word grootliks deur dreinering verwyder en gaan dus verlore. Die
uitwerking van besproeiing op nitrifikasie is dat nitrate, wat meesal in die
eerste voet grond gevorm word, in die ondergrond versprei word, en oor-
matige besproeiing kan dus aansienlike verliese in hierdie opsig veroorsaak.

Die invloed van fosfaat-misstowwe op die- boom is gewoonlik nie so
opvallend as die invloed van stikstof-misstowwe nie. Baie kwekers sal

bepaald se dat hulle al vir jare fosfate toedien, maar nog
I nvloed van	 nooit enige opvallende uitwerking kon opmerk nie.
fosfate.

In werklikheid speel fosfor egter 'n belangrike rol in die
groei van plante, en werk wat onlangs gedoen is, het aan die lig gebring
dat die funksie daarvan by die reeling van die hoeveelheid oplosbare stikstof
in vrugte van groot belang is wat betref kwaliteit en vatbaarheid vir swam-
siektes.

Bowendien is daar heelwat gebrek aan fosfate in Suid-Afrikaanse grand,
en hoewel borne en wingerdstokke nie jaarliks groot lioeveelhede daarvan
uit die grond verwyder nie, sal dit tog jare neem om deur middel van gereelde
bemisting die vrugbaarheid van ons gronde op die peil te bring, ten opsigte
van fosfaatgehalte, wat in ander lande as normaal beskou word

Potas word in aansienlike hoeveelhede deur plante gebruik en sped
'n belangrike rcl in verband met die vorming van suiker en stysel scw(

as in verband met die meganisme van plante vir die opname
I nvloed van

van water. Algemeen word nou erken dat borne wat genoegpotas.
potas kry, baie beter teen droogte bestand is as waar daar 'n

tekort aan hierdie bestanddeel is. Dit is dan ook werklik bewys dat blaar-
skroeiing in die geval van appelbome in Engeland aan 'n potastekort te wyte
is. Hierdie fisiologiese verskynsel kom in Suid-Afrika ook vry algemeen
voor, en dit lyk besonder waarskynlik dat die moeilikheid as gevolg van
tekort aan water ontstaan, en nie weens 'n tekort aan potas nie. Aangesien
daar van tyd tot tyd so baie gese is aangaande die invloed van potas of goed-
houvermoe, moet daarop gewys word dat bemisting met potas en stikstof,
as daar 'n tekort aan fosfor is, altyd oorsaak is dat vrugte, slegs vir 'n korter
tydperk opgebere kan word. Hoewel potas baie noodsaaklik is vir die
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vorming van suiker en stysel, kan dit die beste resultate lewer alleen wanneer
daar 'n redelike ewewig tussen die potas, fosfor en stikstof bestaan, en dit
kan onder geen omstandighede 'n plant sonder water aan die lewe hou nie .

Die toediening van kalk is geneig om die opname van potas deur plante
teen te werk, en derhalwe moet onder sulke omstandighede ietwat meer
potas toegedien word.

Die Bemistingsprogram.

Alhoewel dit klaarblyklik heeltemal onmoontlik is om voorskrifte aan
die hand te gee wat onder alle moontlike omstandighede sal geld, sal onder-
staande program in die algemeen bevredigend gevind word :-

Alhoewel borne, ens., die verskillende plantvoedingstowwe nie nodig
het nie onderwyl hulle in rustende toestand verkeer, kan voordeel getrek
word uit die feit dat sommige plantvoedingstowwe in die grond bly en nie
deur dreinering verwyder word nie deur sulke voedingstowwe in die
herfs toe te dien ten einde voedingstowwe vir die dekgewas te verskaf.

Hierdie opmerkings geld veral ten opsigte van fosfaat, potas en kalk,
wat gewoonlik toegedien word in die herfs voordat onkruid, byvoorbeeld
gousblomme, begin ontkiem of voordat die dekgewas gesaai word, wat so
vroeg moontlik behoort te geskied sodat 'n goeie stand verkry kan word.

Die hoeveelheid kalk wat toegedien moet word, hang of van die suur-
gehalte van die grond, en toediening moet geskied in die vorm van kalsium-
karbonaat, d.w.s. gemaalde klakklip. As die grond baie suur is, is dit beter
om een of ander basiese fosfaat te gebruik, byv. kalk en superfosfaat, basiese
slakmeel of basiese superfosfaat. Laasgenoemde kan maklik aangemaak
word deur twee sakke superfosfaat met een sak kalk te meng, en die mengsel
vir 'n week in te suur en daagliks om te keer, voordat dit gebruik word.
Basiese superfosfaat sal nie suurheid van grond verhelp nie ; dis eenvoudig
'n soort fosfaat wat meer toeganklik is vir plante in suur grond. Die enigste
manier om die suurgehalte van grond te verhelp, is deur toediening van kalk.
In normale grond met 'n hoer pH-waarde as 5.5, behoort superfosfaat
toegedien te word.

Fosfate, kalk en kaliumsoute kan sonder nadelige gevolg gemeng word,
en dit geld ook in , die geval van Karo-mis. Die volgende hoeveelhede kan
per morg toegedien word :—

50-100 lb. fosforoksied = 300-600 lb. superfosfaat of basiese super.
100-120 lb. potas = 200-400 lb. kaliumsulfaat.

Die groter hoeveelhede fosfaat word toegedien gedurende die eerste
6 tot 8 jaar van groei, en kan dan verminder word. Die hoeveelheid potas
sal afhang van die grootte van die vrugtedrag en die heersende toestande.

Enige stalmis wat beskikbaar is, sal ook in die herfs toegedien word,
maar aangesien dit orals baie skaars is, sal 'n groenbemistingsgewas al hoe
meer noodsaaklik word.

Die groenbemistingsgewas word ingeploeg van 4 tot 6 weke voordat
die borne begin bot. As die dekgewas 'n peulgewas is, sal gewoonlik geen
verdere toediening van stikstof nodig wees nie ; so nie, kan enige hoeveel-
heid ammoniumsulfaat tot 200 lb. saam met die groenbemistingsgewas
ingeploeg word.

Die hoeveelheid stikstofhoudende kunsmis cal afhang van die aard
van die grond en vog, en van die borne self. Dit moet egter onthou word
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dat borne beskikbare stikstof nodig het kort nadat hulle begin bot, en aan
hierdie vereiste moet voldoen word, afgesien van watter bemistingstelsel
ookal gevoig word.

Plaasmis saam met superfosfaat is uitstekend vir borne en wingerdstokke,
veral waar daar nie natuurlike groengewasse is nie. In so'n geval sal 10
ton plaasmis of 4 ton Karo-mis 'n geskikte hoeveelheid wees. Karo-mis
bevat groot hoeveelhede potas, en derhaiwe kan die toediening van potas
onder hierdie omstandighede baie verminder of geheel-en-al uitskakel word.

(Dr. M. S. du Toit, Departement van Landbou-skeikunde, Stellenbosch-Elsenburgse
Landboukollege, van die Universiteit van Stellenbosch.)

Studies in die Vrugteboord.
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B.—Hoofvereistes vir Vrugtebou.
I. Soorte Vrugteboere.

D IS nie moontlik om hier in besonderhede te tree oor die wetenskap
van vrugtekweek nie ; slegs 'n lei draad kan gegee word vir die

voorgenome werklike vrugtekweker sodat hy horn lateraan self kan
help. Deur so'n leidraad te verskaf, is dit net so noodsaaklik om aan te dui
watter dinge om te vermy as om die vrugtekweker te wys op watter grond-
beginsels hy sy beslissings moet baseer. Die volgende hoofstukke wys dus
kortliks watter fundamentele beginsels op die spel is ; hul praktiese toe-
passing en hoe hulle gewysig sal moet word om te kan voldoen aan die ver-
eistes van besondere vrugte op besondere plekke.

In Suid-Afrika kan mens nie vaste reels neerle nie en nog minder kan
mens onder vrugtekwekers dieselfde gebruiksmetodes invoer, omdat die
klimaatstoestande en die grond- en watervoorraad so bale verskil, soms
selfs in dieselfde boord of wingerd. 'n Ander faktor wat gewoonlik oor die
hoof gesien word, is die mens self. Niemand kan 'n sukses van vrugte-
boerdery maak as hy nie taamlik kennis van die vak besit en 'n lewendige
persoonlike aandeel neem in die bestuur van sy onderneming nie, tensy hy
iemand anders in die werk het met die nodige kennis en belangstelling.

Voorgenorne vrugteboere kan in twee klasse verdeel word : Die wat
reeds grond besit en dit graag wil ontgin deur vrugte daarop te plant, en
die wat nog geskikte grond soek om een of ander soort vrug daarop te
plant. Beide kan lateraan deskundiges in dieselfde tak van die boerdery
word, maar aan die begin lyk die vraagstuk vir hulle heeltemal verskillend.

Die grondeienaar se hoof-oorweging is om eers uit te vind of sy grond
geskik sal wees om enige soort vrug daarop te plant, in die tweede plek

watter soort vrugte waarskynlik die beste sal aard op die
Keuse van	 grond, en eindelik watter soorte van hierdie vrugte moontlik
Plek.

meer winsgewind sal wees. Om tot 'n finale besluit te kom,
sal hy miskien proefwerk moet doen deur 'n boord van verskillende vrugte-
soorte te plant, dit veral as sy bure nie vrugteboere is nie. In hierdie geval
dan het hy gewoonlik die voordeel om taamlik goedkoop grond in hande te
kry. As hy sy werk sorgvuldig aanpak, sal hy nie baie verloor nie, maar
inteendeel baie daaruit leer.

Aan die ander kant het die voorgenome vrugteboer wat besluit het om,
se, citrus, appels, pere, perskes of tafeldruiwe aan te plant, 'n heeltemal
ander vraagstuk voor horn. Sy vernaamste oorweging en moeilikste taak
is om 'n geskikte plaas te kry waarop hy sy boord kan uitle. Om na so'n
plek te soek, sal miskien baie tyd en geld kos om deur die land te reis en
moontlike plekke te besoek totdat hy uiteindelik sy keuse kan maak en mis-
kien ook baie betaal vir 'n stuk grond, of 'n boord wat alreeds gevestig is.
Al die geskikte grond is nog nie beset nie, maar waar dit bekend is dat
grond geskik is vir vrugte en net gedeeltelik ontwikkel is, is die prys ooreen-
komstig hoog. Die nedersetter wat nie self kan uitvind of 'n stuk grond,
wat nog oople, geskik is vir sy spesiale doel nie, moet dus die prys betaal
aan die wat dit vir hone] al uitgevind het. In die meeste gevalle het die
nedersetter dus taamlik baie Hdryfskapitaal nodig en moet sy grond gevolg-
Jik op 'n bewoonde plek kie
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Omdat vrugtekwekery 'n gesonde bedryf is, trek dit, behalwe boere
en landbouers, ook nog persone uit ander klasse aan, soos afgetrede pro-

fessionele en besigheidsmense—persone wat waarskynlik sal
Tipes lag as 'n aftredende vrugtekweker sou aanbied om hul vakante
vrugteboere. betrekking of besigheid oor te neem. Die lag is egter weder-

kerig, want hierdie besigheidsmense vorm een van die probleme
waarmee die tuinboukundiges van die Departement te kampe het. Dikwels
het hulle volop kapitaal, en vrugtekwekery is vir hulle meer 'n liefhebbery
as 'n kommersiele onderneming. Dog hul skynbare sukses veroorsaak 'n
dryfveer vir ander wat minder bevoorreg is, en as hul pogings dan op 'n
mislukking uitloop, skaar hulle hul dikwels aan die kant van diegene wat
reken dat vrugteboerdery 'n onbetalende besigheid is. Dit kom egter ook
nogal taamlik voor dat sodanige gewese professionele en besigheidsmense
'n besondere sukses van hul vrugteboerdery maak, omdat hulle hul ervaring
van sistematiese besigheid in een of ander vorige betrekking nou toepas
op besigheidsmetodes in hul nuwe beroep as vrugteboere.

'n Ander vraagstuk is die perseelhouer. Hy is gewoonlik die afwesige
eienaar van 'n 5-morg perseel. Sy hoop le daarin dat as hierdie perseel-
boord die voldragstadium van 5 tot 8 jaar bereik, dit genoeg sal oplewer
om horn taamlik gerieflik te laat lewe, sodat hy horn daarop kan verlaat,
self die toesig daaroor hou en sodoende die bedryfskoste spaar. Hy skyn
saam met die Romeine van ouds te glo dat die beste misstof vir die grond
die spoor van die eienaar self is. Maar dis nie genoeg nie. Kan iemand
byvoorbeeld verwag dat 'n aftredende Londense boekhouer, wat om gesond-
heidsredes na Suid-Afrika verhuis, 'n finansiele sukses van so'n onderneming
sal maak ? Dis noodsaaklik om hierdie vraag te stet at is dit maar net vir
ontnugtering van die te rooskleurige verwagtings van die oningewyde wat
sal vind dat hy sy beurs wyd sal moet oopmaak vir vereffening van ver-
pligtings wat hy gereken het om uit die oes te betaal. Aan die ander kant
moet dit ook gese word dat party van hierdie vrugteboerderye belangrike
werk gedoen het in die ontwikkeling van die nywerheid in Suid-Afrika,
selfs al sou ander soms meer aandag gee aan die besigheidskant as aan die
tegniese vereistes.

Kommersiele vrugteboerdery, soos dit vandag gedoen word, is 'n betrek-
like nuwe nywerheid. Dis 'n langtydse bedryf, wat taamlik bale kapitaal

vereis. Die koste om die onderneming aan die gang te hou,
Hoe om is taamlik hoog, en dit is 'n stadige omset op die kapitaal-
sukses

bte Kry. elegging. Foute wat gemaak is by die keuse van borne of
in die behandeling daarvan sal miskien nie voor verloop van

verskeie jare openbaar word nie. Om hierdie en ander opvallende redes
lyk dit beter om iemand, wat verkeerd gaan, te ontmoedig, as om te probeer
om horn uit die moeilikhede te help as hy eenmaal daarin is.

Waar beperkende faktore vir suksesvolle vrugteproduksie toegeskryf
kan word aan slegte water, grond of klimaatstoestande of aan slegte keuse
van soorte, kan dit gewoonlik voorspel en voorkom word. Siektes of plae
kan in die reel nie voorspel word nie, maar daar moet in die algemeen voor-
sorg geneem word ingeval hulle hul verskyning maak.

Die voorgenome vrugtekweker moet ook in staat wees om sy vraag-
stukke vroegtydig raak te sien. Behalwe die vereiste kapitaal en 'n reserwe-
fonds om sy werkskoste te dek solank hy nog op 'n opbrings moet wag, moet
hy grondige kennis van tuinbou opdoen wat onmisbaar is vir sukses. Dit
kan hy gedeeltelik opdoen deur te lees en gedeeltelik deur persoonlike ad-
vies. Hy moet al die advies neem wat hy kan kry. Gewoonlik kos dit niks.
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As by dan eers die nodige kennis het, moet by genoeg gesond verstand he
om dit tot die beste voordeel te gebruik. Hy moet 'n optimis wees en in
sy werk die lewe geniet, want die fortuin sal horn nie skielik besoek nie.
Hy moet geduld he, want borne neem lank voor hulle begin dra en dikwels
ook kom hulle nie in voile drag voordat hulle 'n kwart-eeu oud is nie. Die-
gene wat 'n vrugteboerdery aanle, behoort, so te se, lank te lewe om sy merk
te kan maak en om die vrugte van sy arbeid te geniet.

In die volgende hoofstukke word getrag om die voorgenome vrugte-
boer te help om sy planne goed uit te werk, en dit ten uitvoer te bring om
die voordele raak te sien en om die valstrikke te vermy. Daar vrugte-
boerdery so bale takke en kante het, word die onderwerp meer uit 'n bree
standpunt behandel, liewer as om in besonderhede in te gaan. Slegs waar
die gebruik van 'n voorbeeld die punt sal ophelder, word bepaalde gevalle
genoem. Dit was dus nodig our hier taamlik of te wyk van die gewone
trant om uit te le waarom, liewer as om aan te dui hoe, enigiets gedoen moet
word. Ten slotte is dit nodig om daar nadruk op te le dat geen tuinbou-
kundige praktyk geregverdig is nie tensy die resultate dit lonend maak,
want die hoofvereiste van die vrugteboer is 'n gereelde en betalende oes.

 •0 

II. Invloed van Klimaat op Vrugteproduksie.
Die term „ klimaat " beteken die onderlinge verhouding tussen baie

faktore, coos temperatuur, sonskyn, betreklike vogtigheid, reenval, lug-
beweging en sekere ongunstige weerstoestande. Hierdie faktore vorm die
lug-omgewing van die boom en beinvloed ook sy wortelstelsel in 'n aansien-
like mate. Hoewel dit makliker is om die faktore afsonderlik te bespreek,
moet dit altyd gesamentlik beskou word, want dit werk selde onafhanklik
van mekaar.

Enigeen van hierdie faktore, alleen of saam met die ander, kan die
beperkende faktor uitmaak by vrugteproduksie, maar temperatuur is die
belangrikste van almal. Een of ander soort vrugte groei feitlik oor die hele
bewoonde wereld. Elke vrugtesoort het sy eie temperatuurspeling en
perke. Die uiterste temperatuurweerstandsperke en die totale hitte-
vereistes van borne verskil nie alleen met elke soort nie, maar dikwels ook
met verskillende ondersoorte van dieselfde soort. Om uit te vind onder
watter temperatuurstreke 'n sekere soot% die beste sal aard, is dit nodig om
die uiterstes van hitte en koue in aanmerking te neem, en ook die daaglikse
en seisoenstemperatuursveranderings, die gemiddelde temperatuur gedu-
rende die groeitydperk en die totale hittevereistes van die soort.

Sonskyn speel 'n belangrike rol waar bepaal moet word watter soorte
die voordeligste op enige plek aangekweek kan word. Dit het die meeste
te doen met die kleuring van die vrug, maar kom waarskynlik nerens so min
voor dat dit die groei van borne sleg sal be1nvloed nie. In oormatige warmte,
veral gedurende die lentemaande in somerreenstreke, kan die son teer
boompies baie beskadig deur die takkies te brand as hulle nie deur witsel
of koelte beskerm word nie.

Die betreklike lugvogtigheid het sekere direkte uitwerkings op vrugte-
bome en vrugte, behalwe nog die neiging om ook die voggehalte van die
grond te beinvloed. Een van hierdie uitwerkings is die bekende verskynsel
van die afval in die sourer van Washington-nawellemoene in Suid-Afrika
omstreeks in November, en in Kalifornie in Junie. Dit kom gewoonlik meer
voor in droe lugstreke wanneer die borne blom of net kort daarna. Dit
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tas sekere somervrugte ook aan en laat die bloeisels en jong vruggies afval.
Dit lyk ook moontlik dat niters hoe vogtigheidstoestande jong appels sal
laat afval. Hoe vogtigheidstoestande maak appels en pere meer roes-
bruinkleurig en lae vogtigheidstoestande minder. Hierdie verskil kan opge-
merk word deur vergelyking met mekaar van vrugte van dieselfde soort wat
in die kusdistrikte van die Kaapprovinsie en in Transvaal gekweek is.

Lae vogtigheidstoestande teen blomtyd kan die vogafskeiding op die
stempels opdroog en die ontkieming van die stuifmeel-korreltjies verhinder.
Oormatige vogtigheid gedurende hierdie tyd kan die stuifmeel so nat maak
dat insekte dit nie sal kan versprei nie. Altwee hierdie faktore sal geen
vrugte laat vorm nie. Hoe vogtigheid, veral gedurende die lente, help die
verspreiding van swamsiektes aan, wat verhinder dat die home blare en
jong takkies kry. Lae vogtigheid gedurende die winter, veral as die grond
droog is, kan baie drod takkies en bloeisels by slapende somervrugtebome
gee. 'n Duidelike geval van so'n verskynsel in die winter het enige jare
gelede voorgekom in die oostelike distrikte van die Kaapprovinsie, toe appel-
koosboere besluit het om nie voor die voorjaar nat te lei nie omrede die
tekort aan beskikbare water. Die vrugteknoppe van die meeste home het
toe so opgedroog dat dit by die minste aanraking afgeval het instede van
mooi te swel en in die lente te bloei, met die gevolg dat die oes baie swak
was. Met voldoende vog die volgende seisoen het dieselfde home 'n oes
gelewer wat alle plaaslike verwagtings en skattings oortref het.

Lugvogtigheid beInvloed ook die rypword van die vrugte voor en
gedurende die plukseisoen. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die dadel. Die
Deglet Noor-tipe beantwoord goed in die woestyn-oasisse met 'n gemiddelde
jaarlikse vogtigheid van 35 tot 40 persent, terwyl ander soorte van 'n ander
tipe goed beantwoord in die omgewing van Alexandria (Egipte), met 'n
gemiddelde jaarlikse vogtigheid van 64 tot 72 persent. Bowendien kan die
soorte wat onder een stel toestande beantwoord, nie met sukses vervang
word met die wat onder ander toestande goed beantwoord het nie. Oor
die algemeen beantwoord die meeste vrugtebome die beste in 'n taamlike
vogtige klimaat, maar 'n paar soos piesang, litchi, papaja en avokado, het
meer vog nodig, terwyl ander, soos die dadel, olyf, mango, vye en die
tamatiepruim beter beantwoord in effens droe klimaat.

As 'n bron van water sal reenval in die volgende hoofstuk bespreek
word. As 'n faktor wat die lugtoestand beInvloed, is dit van meer belang
gedurende die blomtyd en dan weer as die vrugte begin rypword. Teen
blomtyd het swaar en aanhoudende reens die neiging om die afskeidings van
die stigma te verswak, die stuifmeel-korreltjies weg te was of te laat swel
en oopbars. Reel' teen hierdie tyd verhinder ook dat die stuifmeel-ver-
voerende insekte hul werk goed doen. Dit laat ook die vrugte nie so goed
vorm nie en die latere oes is gevolglik kleiner. Reen gedurende die ryp-
word en afpluk van die vrugte het dikwels noodlottige gevolge. Dit laat
sekere vrugte swel en oopbars. Taaier vrugte wat geen uiterlike teken van
skade wys nie, kan nietemin so swel dat dit maklik beskadig word net by
die beweging van die boom of die hanteer van die vrugte, met die gevolg
dat ontbindingsorganismes dit maklik aanval en vernietig. Druiwe en vye
word nie op baie groot skaal in die somerreenstreke gekweek nie, want hulle
swel en bars dikwels oop en bederf dus voordat mens hulle kan afpluk.
Hierdie soorte en ander vrugtebome wat anders goed sou beantwoord onder
toestande in die laeveld, word nie daar gekweek nie, omdat dit daar reent
gedurende die rypword- en afpluk-seisoen. Dis dus feitlik onnodig om te
se dat mens in daardie streke ook nie vrugte kan droe nie, omdat dit gedu-
rende die droogmaakproses maklik kan reen.
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Lugbeweging is veral nuttig waar daar gevaar bestaan van lente- en
herfsryp, want „ lugdreinering," soos dit gewoonlik genoem word, het die
neiging om dit of to weer. Ryp kan 'n noodlottige uitwerking he op 'n oes
as dit, in die geval van sitrusvrugte, gedurende of net kort na die blomtyd
of afpluktyd voorkom. Vir die meeste vrugtebome is dit beter as hulle
gedurende die blomtyd nie sterk wind kry nie, want dit verhinder die
insekte in hul bestuiwingswerk. In die geval van okkerneute, pekanneute
en dadels is 'n sagte windjie gedurende die blomtyd baie nodig, want hierdie
vrugte word deur middel van die wind bestuif. Sterk wind is nooit voordelig
vir boorde nie, want dit doen die meeste skade gedurende die blomtyd of
wanneer die vrugte ryp word. Plekke moet vermy word waar die wind
baie erg waai, tensy die vrugtebome deur goeie windskutte beskut is.

Die klimaat van Suid-Afrika verskil baie weens die geografiese ligging
van die land en sy topografiese kenmerke. Dis oor die algemeen, net soos

Kalifornie, byna 'n kort samevatting van die wereld se klimaat,
KI i maats-	 behalwe dat egte tropiese toestande nie in enige van die twee
verskille.

lande voorkom nie, en die onder-gematigde klimaat weer nie
veel aangetref word in Suid-Afrika nie. In hoofsaak is die klimaat van die
twee lande baie eners. Wat kenmerkend is, is dat dit in altwee lande nie
so bale koud word nie en daar volop direkte sonskyn en lae lugvogtigheid
is. En dit is soos reeds aangetoon, die drie belangrikste klimaatsfaktore.

Die gemiddelde jaarlikse totale moontlike sonskyn-ure op verskillende
plekke in Suid-Afrika is betreklik hoog, 66 persent in Kaapstad, 78 persent
in Kimberley en 73 persent in Johannesburg, in vergelyking met 29 persent
in Londen, 56 persent in Nu-York, 73 persent in Los Angelos (in die suide),
82 persent in Independence, 74 persent in Fresno (in die middel), ongeveer
80 persent in Sacramento en ongeveer 75 persent in Red Bluff (in noordelike
Ka liforn ie).

In ander opsigte verskil die twee lande baie vanmekaar. Suid-Afrika is
oor die grootste gedeelte van sy oppervlakte onderhewig aan periodieke
haelstorms. Hierdie haelstorms kom baie ongereeld voor in soverre dit
plek en tyd betref. Dit verrig soms baie groot skade, maar is n'erens die
beperkende faktor vir vrugteproduksie nie. Byvoorbeeld, hoewel dit baie
dikwels in Johannesburg hael, is daar tog boorde in hierdie distrik wat oor
'n tydperk van 14 jaar geen hael gekry het nie. Mens kan nie 'n bepaalde
indeling van die haelstreke maak nie, soos sommige mense gereken het.

Die enigste plekke wat taamlik vryspring van hael is die kusdistrikte
van die suidoostelike tot die suidwestelike Kaapprovinsie. Hierdie dele
vorm die winterreenstreek. Die ooskus, laeveld, middelveld, en hoeveld
vorm saam die somerreenstreek en sluit dus die hele gedeelte van Natal in,
die Oranje-Vrystaat, Transvaal en die grootste gedeelte van die Kaap-
provinsie. Binne hierdie streek kry die ooskus- en laeveldse distrikte die
meeste reen, en die totale reenvalgrens is tussen 24 tot 100 duim per jaar.
Die hoeveld kry 'tie minste en sy westelike grens is die droogste deel van
die Unie en kry ' itlik geen reen nie. Die neerslag in die winterreenstreek
is gewoonlik ge .eld en sag, in die binnelandse streke kom die somerreens
gewoonlik voc. .n die vorm van oorstromings wat nie lank duur nie en dik-
wels vergesel is van swaar donderweer. Langs die suidkus is daar 'n smal
streek wat die heel jaar reen kry, maar nie gereeld genoeg om vrugteboerdery
sonder besproeiing 'n veilige onderneming to maak nie.
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Anders as Kalifornie, het Suid-Afrika nie bergreekse wat altyd toe is
met sneeu en dus as opvanggebiede vir 'n gereelde en betroubare water-
voorraad kan dien nie. Die grootste gedeelte van die Unie bestaan uit 'n
plato met 'n gemiddelde hoogte bo seespieel van oor die 3,000 voet, terwyl
Kalifornie grootliks bestaan uit wye valleie wat deur bergreekse vanmekaar
geskei is. Die water wat potensieel beskikbaar is van en op die groot
opvanggebied van die Unie is bale moeiliker om te beheer en aan te wend
op grond wat geskik is vir vrugteboerdery.

Die Unie kan ingedeel word in vyf vername topografiese streke, nl. :
(a) die kusvlakte ; (b) die suidelike of klein Karo ; (c) die sentrale of groot

Karo ; (d) die noordelike Karo of hoeveld ; en (e) die lae-
Soorte vir	 veld. Kleiner dele wat buite hierdie streke val, tesame met
Bepaalde
Streke.	 plaasiike uitsonderings daarbinne, gee die mees uiteenlopende

groep plaaslike toestande aan, elk waarvan sy besondere waarde
en aanpassingsvermoe vir sekere vrugte het.

Een gevolg van sulke plaaslike aanpassings is dat dit moontlik is om
baie uiteenlopende soorte vrugte in hierdie land aan te plant. Dis werklik
meer waar van Suid-Afrika as in die geval van Kalifornie dat, as mens die
soorte vrugte opnoem wat hier gekweek kan word, dit 'n katalogus sal uit-
maak van die bekende vrugte van die wereld, want in Suid-Afrika kan pyn-
appels, piesangs en mango's vir handelsdoeleindes gekweek word wat nie
die geval in Kalifornie is nie. 'n Ander gevolg is dat een of ander vrugte-
soort op verskillende tye in verskillende streke rypword, wat 'n baie !anger
uitvoer- en markseisoen vir die Unie verseker as wat die geval kon gewees
het indien sy topografie meer eners was.

Die streke wat vir plaaslike aanpassings aangewend kan word, is soms
baie klein en dis nog nie moontlik om geskikte soorte vir elkeen afsonderlik
te gee nie. Dit sal dus voldoende wees om kortliks hier aan te toon watter
vrugte die beste sal aanpas in die vernaamste streke wat hierbo genoem is :-

(a) Die kuspiato, met 'n gemiddelde hoogte van 500 tot 600 voet bo die
seespieel, en met 'n wydte van omtrent 30 myl in Suidwes-Afrika tot omtrent
3 myl in die suid-oostelike Kaapprovinsie, kry 'n reenval van tussen 15 tot
50 duim per jaar. Die grond is gewoonlik lig en sanderig met hier en daar
nat, swaar kolle. Langs die half-tropiese ooskus waar die jaarlikse reenval
gemiddeld tussen 40 en 50 duim is, is die piesang, pomelo, lemoen, nartjie,
mango, papaja, pynappel, avokado en litchi die vrugte wat die meeste daar
groei. In die westelike Kaapprovinsie, met 'n gemiddelde, jaarlikse reenval
van 25 tot 30 duim, wat alles in die winter val, groei pitvrugte (behalwe
kersies), klokhuisvrugte, druiwe, bessies en die gewone vy die beste.

(b) Die suidelike Karo, met 'n gemiddelde hoogte van 1,500 voet bo see-
spieel, is 'n smal hoogvlakte omtrent 15 myl wyd, wat van die ooste na die
weste gekruis word deur 'n reeks parallel-lopende bergreekse wat afgeskei
word deur smal valleie. Van die kusstreek word dit afgeskei deur die Lange-
berg en Outenikwaberge. Die grond is effens swaarder as die aan die kus.
Dis nie 'n bale belangrike vrugtestreek nie, maar waar die kusinvloede sig
laat geld, kan sitrusvrugte, pynappels en druiwe suksesvol gekweek word.
In Langkloof, waar voldoende water beskikbaar is, het appels, pere en bessies
'n kans om baie goed te groei.

(c) Die sentrale Karo, met 'n hoogte van tussen 2,000 en 3,000 voet bo
seespieel, begrens aan die weste deur die Cedarberg en Bokkeveld, en aan
die suide deur die Witteberg, Swartberg en Suurberge, het 'n gemiddelde
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jaarlikse reenval van 10 tot 15 duim wat van 5 tot 20 duim varieer ; dit ryp
taamlik bale en kom van 50 tot 200 nagte voor per jaar na gelang van die
distrik. Bale van die grond bestaan uit spoelgrond, of waaigrond ; dele
daarvan is baie diep met hier en daar kalkagtige kolle. Waar die reenval
voldoende of besproeiingswater beskikbaar is, beantwoord pitvrugte en
druiwe baie goed.

(d) Die Hoeveld, met 'n hoogte van tussen 4,000 en 6,000 voet bo see-
spieel, maak die grootste gedeelte van die Kaapprovinsie, Transvaal en die
Oranje-Vrystaat uit. Aan die weste, suide en ooste, feitlik vanaf die Lim-
popo tot by die Oranjerivier, is dit begrens deur die berge van Namakwa-
land en die Roggeveld en die Winterberge, Stormberge en Drakensberge.
'n Groot gedeelte (miskien die helfte) van die grond van die streek bestaan
uit rooierige leemgrond, wat verskil in samestelling van ligte sandgrond tot
swaar klei-leemgrond. Dit het 'n gemiddelde reenval van 25 duim en kry
bale selde sneeu. Dit ryp ongeveer 50 tot 150 dae per jaar. Op plekke is
die grond baie geskik vir appels en kersies. Waar dit gedurende die lente
nie baie straf ryp nie, is dit ook bale geskik vir perskes, kaalperskes en
pruime. Op nog koeler plekke vind mens meer lemoene as enige ander
soort vrug.

(e) Die Laeveld bestaan uit die noord-oostelike en oostelike dele van
Transvaal, tussen die oostelike hellings van die Hoeveld en die Lebombo-
berge en strek feitlik net vanaf die Limpopo in die noorde tot die grens van
Swasiland in die suide. Die streek kry nie ryp nie, maar wel hael. Die
gemiddelde jaarlikse reenval is van 30 tot 50 duim. Sommige van die moeder-
grond is baie vrugbaar. Kenmerkend is dat die grondsoorte van hierdie
streek van 'n ligte sanderige leemgrond is van taamlike diepte wat uit
granietrots ontstaan het. Die vrugte wat die beste geskik is vir hierdie
streek, is lemoene, pomelo's, papajas, mango's, avokado's, litchis en piesangs.

Vir verdere besonderhede wat betref die topografiese en meteriologiese
kenmerke van enige deel van die Unie word die voorgenome vrugtekweker
verwys na Afdeling 5, of by moet in verbinding tree met die Hoofweer-
kundige van die Unie. Die wyse van vasstelling van die tuinboukundige
waarde van 'n besondere plek sal in Hoofstuk VI bespreek word.

III. Watervereistes van Vrugteborne.
Vir die suksesvolle en winsgewende aanplanting van vrugte is 'n vol-

doende watervoorraad absoluut noodsaaklik. Vrugtebome sal dikwels
groei nieteenstaande dit to min en ongereeld reent kry, en sal selfs onder
hierdie omstandighede nog goed dra. Maar op die lange duur sal dit nie
'n betalende besigheid wees nie en die borne sal meer en meer verswak
na ;elang dit ouer word. Die reenval in Suid-Afrika is net op plekke langs

kus van Natal en die westelike Kaapprovinsie voldoende en goed genoeg
iersprei. Op al die ander plekke moet die vrugtebome ook nog water
kry.

Gewoonlik het somervrugtebome ten minste 24 acre-duim water per
jaar nodig, en sitrusbome 35 tot 40 duim. Amandels, olywe en pynappels

kan maklik met minder klaarkom, terwyl subtropiese groen-
Water-	 blywende vrugtebome soos avokado en mango miskien bietjie
vereistes.

meer nodig het. Op die basis van hierdie watervereistes sal
dit biyk dat 'n groot deel van Suid-Afrika 'n voldoende reenval kry. Dis
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miskien verkeerd om te probeer om die gemiddelde jaarlikse reenval in
verband te stel met die watervereistes van elke seisoen. Byvoorbeeld, die
gemiddelde reenval in Johannesburg en in Londen is omtrent dieselfde, wat
omtrent 30 duim per jaar is. In Johannesburg val die reent in kort, swaar
buie sodat baie water wegloop en nie kans kry om in te trek nie. Ook
kom dit voor oor 'n kort seisoen van bietjie meer as drie maande, en die
gemiddelde jaarlikse verdamping is amper 75 duim per jaar. In Londen
neem die neerslag die vorm aan van 'n fyn motreêntjie wat taamlik goed
versprei is oor die hele jaar en die gemiddelde jaarlikse verdamping is aan-
sienlik minder as die reenval. Johannesburg het dus beslis 'n betreklike
droe klimaat en Londen beslis 'n nat klimaat.

Waar mens dus die watervereistes van 'n boord beskou, moet eers uit-
gevind word wanneer die reenseisoen is en hoelank dit duur, ook die totale
jaarlikse reenval, of dit gereeld of baie onseker val, as sagte reens of storm-
agtige buie, en of die verdamping baie of min is. As dan bevind word dat
die reenval onvoldoende is, moet 'n plek gesoek word waar besproeiings-
water verkry kan word, en as dit nie verkrygbaar is nie, sal dit beter wees
om die onderneming dadelik te laat vaar as om later gedwing te word tot
so'n stap.

In hierdie verband is dit goed om te onthou dat jong pitvrugteboompies
wat geent is op perskestokke, uiters goed groei op die verskillende soorte
Karo-grond sonder besproeiing, baie goed dra die derde en vierde jaar na
planting, en vir 'n paar jaar so aanhou groei en dra dat dit vrugtekwekers
in die westelike Kaapprovinsie verstom laat staan. As hierdie bome taam-
lik groot is en hul wortels die grond deurvleg, begin hulle te ly aan gebrek
aan grondvog, met die gevolg dat die vrugte nie van 'n mooi grootte is
nie en ook nie teen 'n wins bemark kan word nie. Later begin die bome
self die stremming van onvoldoende vogtigheid te voel en ly op verskillende
maniere. Dis dan die beste om hulle uit te haal en weer van vooraf te
begin as die lewensduur lank genoeg en die opbringste winsgewend genoeg
is om die duur jare van voorbereiding en wag te dek.

Waar besproeiingswater beskikbaar is, moet seker gemaak word dat
gereken kan word op die hoeveelheid, kwaliteit en seisoen van die jaar wat
dit beskikbaar sal wees, sowel as die koste. Wat die totale hoeveelheid
betref, moet dit meer wees as die verskil tussen die jaarlikse reenval en die
totale vereistes van die boom. Wat die kwaliteit betref, moet die water
vry wees van alkalie-stowwe of oormatige southeid. As daar die minste
twyfel bestaan dat dit skadelike soute bevat, moet 'n verteenwoordigende
monster gestuur word aan die Hoof, Afdeling Skeikundige Diens, vir ont-
leding en om rapport daarop uit te bring voordat onnodige risiko geneem
word. Die water moet vroeg in die lente verkrygbaar wees, net wanneer
die vrugte die sterkste moet groei, om die reenval aan te vul of die plek
daarvan in te neem.

Madder is gewoonlik heeltemal goed, maar waar water verkry word
deur 'n opvanggebied op te dam, sal die dam self miskien madder vorm
en in hierdie geval moet die koste om hom elke paar jaar te skrop in aan-
merking geneem word. Waar die water uit 'n stroom gehaal word, is dit
nodig om die lengte wat die water sal moet loop in aanmerking te neem in
verband met die verliese, deurdat die water in die grand trek, verdamping
en die waterregte van oewer-bewoners, ens. As dit uit 'n oop of onder-
aardse bran gehaal word, moet mens die pomp- en boorkoste, oprigting van
masjiene en die dryfkrag met betrekking tot die grootte van grand wat
besproei moet word, in aanmerking neem.
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Baie water kan verlore gaan deur verdamping en intrek in die grond
tussen die plek waar dit vandaan kom en die boord. Dit het at gebeur dat
dit meer as 50 persent van die totaal was. Alles wat moontlik is moet gedoen
word om sulke verliese te voorkom. Dit kan die beste gedoen word deur
die hoofkanale uit te pleister of met sementpype uit te le wat die water van
die kanaal of reservoir na die boord lei. As dit in Suid-Afrika gedoen word,
sou daar op sommige besproeiingskemas met dieselfde hoeveelheid water
tweemaal soveel grond besproei kan word, maar die betrokke uitgawes
skyn dit nie te regverdig nie en die verliese duur dan nog voort.

Met 'n gegewe watervoorraad sal die toediening daarvan hoofsaaklik
afhang van sulke faktore soon die samestelling en die contour van die grond.

Die grond word gewoonlik natgelei deur die water vry oor
Natlei -	 die oppervlak te laat loop deur middel van yore, leiwalle of
metodes.

kom me.

Die metode om die water vry oor die grond te laat loop, word nie aan-
beveel nie want party borne kry gewoonlik dan te veel en ander te min water,
daar die grond nie oral gelyk is nie, en omrede die verskil in grondsanne-
stelling.

Die voormetode is miskien die populerste waar die mees moderne en
progressiewe metodes in gebruik is. Die vernaamste voordele wat daar-
aan verbonde is, is dat die grondoppervlak nie oorversadig is nie, sodat die
grond gouer na besproeiing bewerk kan word en sodoende die water te
spaar wat nodig is vir oppervlakte-versadiging en gevolglike verliese weens
verdamping. Groot, diep yore laat die water diep in die grond trek. Om
beter sydelingse verspreiding oor die grond te verseker, word dit deur baie
kleiner yore vervang. Hoever die water deur middel van yore gelei sal
kan word, sal afhang van die grondsamestelling en hoe vinnig die water
loop. Die water trek vinniger in op growwe sandgrond en minder op fyn,
swaar kleigrond. Die yore kan op hierdie laaste soort grond dus baie
!anger gemaak word en die water baie stadiger loop, maar oor 'n taamlike
lang tydperk. Die teenoorgestelde geld vir los sandgrond. Die yore kan
van 100 tot 600 voet lank wees na gelang van die soort grond, skuinste en
snelheid wat die water loop. Om te bepaal watter lengte die mees eko-
nomiese moet wees, is baie ondervinding nodig. Op sandgrond trek lang
yore baie water in aan die bo-end, terwyl die borne aan die ander onder-
kant droogte ly. As die water nie vinnig genoeg vloei nie, het dit dieselfde
uitwerking as 'n buitengewone lang voor met 'n sterker vloei. Op swaar
grondsoorte sal die neiging bestaan dat die borne aan die uiterste end van
die voor te veel water kry.

Die voorstelsel is geskik vir contour-besproeiing op skuinsgrond, veral
as die borne op contour-lyne geplant en die rye skuins genoeg is dat die

r maklik kan vloei sonder om die grond te verspoel.

Die leiwal-stelsel bestaan uit vierkant walle om elke boom. Op ligte
goedbewerkte grondsoorte kan dit gedoen word deur middel van 'n V-
vormige walsleper en op swaar grondsoorte deur 'n ploeg. As die boord-
grond gelyk is, kan elke leiwal groot genoeg gemaak word om twee of meer
borne in te sluit. Vir sitrusboorde moet 'n ronde walletjie om elke boom-
starn gemaak word om sodoende te voorkom dat die water in aan raking daar-
mee kom. In vergelyking met die voormetode vereis hierdie stelsel bietjie
meer werk maar dis eenvoudiger, vereis minder ondervinding in die hanteer-
kuns en verseker dat die water meer egalig in die grond intrek, mits die
grond binne elke leiwal gelyk is. Aangesien 'n duim water ongeveer 'n
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voet diep in enige grond sal intrek (effens meer in ligte as in swaar grond)
hoef mens nie spesiaal 'n studie te maak van die grondsamestelling in ver-
houding met die intrek van die water nie, soos dit moet gebeur in die geval
van die voorstelsel. 'n Besproeiing van, se, drie duim diepte kan op sand-
grond in '11 paar minute verdwyn, terwyl dit op swaar grond 'n paar dae
neem, maar dis moontlik om deur middel van 'n grondboor aan te toon dat
die water in altwee gevalle 'n diepte van omtrent drie voet bereik het.
Die voordeel van so'n eenvoudige stelsel kan nie oorskat word waar kaffer-
of gekleurde arbeid uitsluitlik gebruik word nie.

Die leiwal-stelsel is goed om boorde teen steiltes nat te lei waar terrasse
aangele is en in watter geval lang, smal leiwalle op die terrasse gemaak is.

Die komstelsel, bestaande uit 'n ronde pan rondom die stam van die boom,
kan alleen gebruik word in die eerste jaar nadat die jong boompies geplant
is. Gedurende die tweede en derde jaar is die voormetode, met 'n ronde
voor om elke boom, miskien die beste metode om toe te pas. Vanaf die
vierde jaar en verder moet die hele ruimte tussen die borne besproei word
deur Of die voor- Of leiwalstelsel te gebruik sodat die wortels sover moontlik
kan uitsprei om al die beskikbare grondruimte te gebruik.

Besproeiing van bo-af deur middel van fyn spuite wat met ondergrondse
pype verbind is, of pype met klein gaatjies wat in en bokant die grond loop,
het in sekere Kaliforniese lemoenboorde bevredigende resultate gegee.
Die voordeel hiervan le daarin dat dit bale spaarsaam is met water en dit
omtrent perfek versprei, ook is daar feitlik geen arbeidskoste aan verbonde
nie as dit eers eenmaal aangebring is, en verder ook ongetwyfeld die beste
waar boorde teen steiltes le en die waterkoste hoog is. Dis bale nuttig in
groot boomkwekerye vir die besproeiing van saadbeddings, maar word nie
vir Suid-Afrika aanbeveel nie, behalwe in spesiale gevalle.

Halwe-besproeiing deur middel van pype met gaatjies in en wat onder
die grond langs loop, het nog nooit 'n bevredigende stelsel vir boorde geblyk
nie. Dit sal ook meer kos as die bo-grondse stelsel en word derhalwe nie
aanbeveel nie.

Hoeveel water om te gebruik en wanneer om nat te lei, is sake wat vir
elke boord besluit moet word. Die eienaar sal die geskikste persoon wees

om dit te doen nadat hy eers die toestand van sy grond met
H oeveel hei d betrekking tot klimaat en die vereistes van sy borne bestudeer
water
boom. per het. Die doel van besproeiing is om die water na die klein

voedingsworteltjies te bring. Gewoonlik sal die water dieper
as vier voet in die grond trek, tensy die wortels van die borne dieper in die
grond is. 'n Besproeiing van vier acre-duim sal gewoonlik heeltemal goed
aan die doel beantwoord. As die grond reeds gedeeltelik nat is, soos deur
'n ligte reen, sal dit nog verder reik.

lndien dit nie in die voorjaar reen nie wanneer die bloeiseltjies swel, of
as die grond nie klam genoeg is nie, behoort die borne dadelik goed natgelei
te word. Dis nie nodig om 'n vaste besproeiingsprogram uit te maak nie,
tensy dit 'n vereiste is wat gepaard gaan met 'n groot besproeiingskema.
Waar die kweker die keuse het, behoort hy net nat te lei wanneer die grond
nie langer klam genoeg is tot 'n diepte van, se, drie voet nie, maar hy behoort
nie te wag totdat die blare baie erg verlep nie. Hoelank hy tussen elke
besproeiing moet wag, sal hoofsaaklik afhang van die waterhou-vermoe van
die grond, verliese weens die uitwaseming van borne en dekgewasse, en die
verlies weens die verdamping van die grond wat as 'n klein nietigheidjie
beskou kan word. Die kweker moenie kort voor die oestyd natlei nie,
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want dit kan die goedhou-eienskappe van die vrugte benadeel en die afpluk
belemmer. Hy moet by voorkeur nie te gou na die oestyd natlei nie, want
dit kan nuwe uitloopsels laat ontstaan wat egter nie kans sal he om uit te
groei nie en gevolglik in die winter sal ly. As die grond in die somerreen-
streke bietjie droog is .wanneer die vrugte afgepluk word, is dit beter om
te wag totdat die blare begin afval en dan te besproei, sodat die boord nie
in die winter aan droogte sal ly nie. Die verkoelende uitwerking van so'n
besproeiing op die vrugte kan ook bloeisels in die voorjaar vertraag, wat
voordeel is op plekke waar dit later ryp.

'n Tekort aan water kan die vrugte te gou laat rypword ; die blare laat
afval, terugsterf, of roset, klein-blaarsiekte, loodglans op pitvrugte, en
bitterpit op appels veroorsaak.

'n Oormaat water sal die vrugte laat oopbars en 'n geswel, klorosis,
growwe bas en waterpit laat ontstaan.

Dis nie juis nodig dat die vrugteboer die kentekens van hierdie fisiologiese
versteurings of siektes sal herken nie. As hy genoeg sorgdra om die borne
voldoende water te gee, of 'n deeglik dreineringstelsel beoefen op plekke
waar die grond 'n neiging het om baie nat te word, hoef hy nooit te weet
wat daardie bepaalde moeilikhede is nie. As daar enige moeilikheid van
so'n aard in sy boord voorkom, sal dit vir horn beter wees om die plaaslike
Staats-tuinboukundige te raadpleeg, en, as dit horn nie tevrede stel nie, dan
monsters daarvan te stuur aan die Hoof, Afdeling Plantenywerheid, Posbus
994, Pretoria, wat dit sal ondersoek en identifiseer en horn advies gee wat
betref die oorsaak, behandeling, ens.

(Sien ook bladsy 905.)

IV. Grondvereistes.
Uit wat gese is van die klimaat en topografie van Suid-Afrika, is dit nie

verbasend nie dat ons gronde grotendeels vanmekaar verskil. Besonder-
hede oor tipes van grond in die Unie, word gegee in die grond-

Algemene	 kaart (Afdeling 5.). Dis dus nie nodig om hier in besonderhede
Oorwegings.

te tree nie, aangesien plaaslike afwisselings soms baie inmekaar
loop sodat 'n boord dikwels op 'n verskeidenheid van grondtipes staan.

Dis belangrik om vas te stel wat die aard is van enige besondere grond,
die geskiktheid daarvan vir die verbouing van vrugte en die beste manier
om dit te bewerk. Byvoorbeeld die ideale stuk grond is 'n goeie ligte
ieemgrond van medium tekstuur, wat maklik bewerk kan word, nie mod-
derig word of spoel nie, water vinnig intrek en dit goed behou, en gewoonlik
in enige opsig vrugbaar is. Dis geskik vir die verbouing van enige soort
vrugte, ofskoon dit vir sommige nie die beste is nie. In die sock na vrugte-
boordgrond kan 'n mens nooit ver verkeerd gaan met leemgrond nie, as
dit net diep genoeg is. Die waarde van ander soorte grond kan bespreek
word in vergelyking met die van leemgrond.

In die eerste plek is dit noodsaaklik dat boordgrond diep genoeg moet
wees. Vir bessievrugte, papaja's en meloene moet dit ten minste twee
voet diep wees. Vir sitrus, pitvrugte en wingerd moet die grond ten minste
drie voet diep wees. Vir klokhuisvrugte, okkerneute, pekanneute, amandels,
olywe en meeste subtropiese en tropiese vrugte moet dit nie dieper as vyf
voet wees nie. Die diepte van die grond moet eers uitgevind word deur
verskeie gate met 'n graaf of pik en skopgraaf tot op die ondergrond of
harde laag te maak. Dit sal mens in die geleentheid stel om die aard en
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tekstuur van beide die grond en die onderlaag te bestudeer. Na dit gedoen
is, kan nog meer gate gemaak word met 'n grond-skroefboor. Die diepte
kan uitgevind word deur middel van 'n koevoet of 'n ysterpaal, maar dit is
nie so bevredigend nie. Hoe dieper die grond, hoe beter is dit vir die
vrugteboom. In die algemeen moet gronde wat vlakker is as wat hierbo
vermeld word, nie vir vrugtebou gebruik word nie. Vlak gronde is geneig
om 'n oormaat water op te gaar indien dit op 'n ondeurdringbare laag rus,
in watter geval die grond gedreineer moet word. Sulke grond droog
makliker uit as diep grond, indien dit op 'n laag sand of gruis rus. Wanneer
borne daarop geplant word, droog die vogtigheid in die grond vinniger op
as in die geval van dieper gronde, en dit moet dus meermaal besproei en
bemis word, want die grond vir die wortels is beperk en mineraalbestand-
dele in die grond word gouer uitgeput. Bowendien word die lewensloop
van vrugtebome op vlakgronde as gevolg hiervan verkort. Boorde wat
reeds lank dra, word selde op vlakgronde aangetref.

Sanderige leemgrond is gewoonlik taamlik vrugbaar, warm, maklik om
te bewerk, kan maklik gedreineer word en kan baie water hou. Sulke
grond is besonder goed geskik vir perskes, kaalperskes, appelkose, pruime
op perskestokke, kersies, wingerd, pomelo's, suurlemoene, sitroene, kum-
kwarte, frambose en dadels.

In droe streke syfer water maklik deur sanderige grond, en om die rede
alleen is dit dikwels skraal. Om die borne nie gebrek aan water te laat ly
nie, moet hierdie gronde of en toe effens natgelei word aangesien dit water
nie goed kan vashou nie. Miskien sal lae beskuttingstruike ook nodig wees
om te verhoed dat die grond wegwaai. Sulke grond is geskik vir wingerd,
amandels en meloene.

Klipperige en gruiserige gronde is geskik vir pitvrugte, want dit lyk
of dit hierop makliker ryp word, deurdat die klippe hitte bewaar en die
temperatuur van die boord in die nag laat styg. Dit is ook goed geskik
vir pynappels langs skuintes en vir wingerde en olyfbome. Natuurlik is
hierdie grond baie skadelik vir boordgereedskap. Die vermoe van die
grond om water te hou, en sy deurdringbaarheid en vrugbaarheid berus op
die aard en betreklike hoeveelheid van die fynere gronddeeltjies tussen die
gruis en klip. Dit bepaal ook watter ander soorte vrugte op sulke gronde
verbou kan word.

Vrugbare spoelgrond of leemgronde, wat baie humus bevat, is nodig
om groot opbringste te verkry van piesangs, papaja's, litchis en mango's.
Lemoene, okkerneute en pekanneute groei ook die beste op hierdie soort
grond, want die fisiese hoedanighede van die grond kom ooreen met die
van die ideale leemgrond soos hierbo beskryf.

Swaar leemgrond beantwoord goed vir pruime van die Domestica-
soort, vir pere, appels en avokado's. Dis vrugbaar en behou vogtigheid
goed, maar moet sorgvuldig bewerk word, want dis geneig om modderig
te word en om hard te bak.

Kleigronde en swaar klei-leemgronde kan geskik wees vir Japanese
en ander pruime op mierobaliese stokke, vir kwepers, braambessies,
tamatiepruime, vye en kusterdappels. Dis gewoonlik vrugbaar maar moeilik
en duur om te bewerk. Dus moet swaar leemgronde by voorkeur in die
plek daarvan gebruik word indien moontlik selfs vir die vermelde vrugte.
Baie sorgvuldige aandag moet aan die grond gegee word, want indien dit
droog word, is dit hard en taai om te bewerk en indien nat, is dit geneig
om baie modderig te word.
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Die swaar, sogenoemde turfgronde, is blykbaar nie genoeg vir vrugte-
bou probeer nie. Die fisiese kenmerke kom ooreen met die van kleigrond.
Dis moontlik dat dit sal beantwoord vir tamatiepruime, vye en sekere soorte
pruime en pere op geskikte stokke.

Kalkerige grond skyn alleen goed te wees vir die olyf, sommige druiwe-
soorte en die vy. In die distrik Barkly-wes bereik olienhoutbome, byvoor-
beeld, 'n hoe ouderdom op skynbare soliede kalkklip.

Dit skyn asof sommige vrugtebome, soos tamatiepruime, koejawels,
vye, lukwarte, granate en grenadellas, goed groei en goeie oeste lewer op
gronde wat afwissel van 'n sanderige klip tot 'n swaar kleiagtige aard. Ander
weer, soos piesangs en papaja's het 'n ryk leem- of spoelgrond nodig om
winsgewende oeste te lewer. Verder kan dadel-, dadelpruim- en litchi-
borne in 'n sekere mate in nat grond staan terwyl die grond vir pynappel-
en papajabome baie goed gedreineer moet word.

In die algemeen skiet vrugtebome nie so diep wortel in nat as in droe
streke nie. Hierdie faktor befrivloed in 'n groot mate die aanplanting van

'n boord. Die wortels van druiwestokke kan byvoorbeeld
Bogrond en	 nie dieper as vyf voet in 'n nat gedeelte gaan nie, terwyl hulle
ondergrond.

tot 22 voet diep in droe streke ingaan. Die wortels van baie
vrugtebome, insluitende appels, sprei vlak onder die oppervlakte in nat
streke. Diep ploeg onder sulke toestande sou nadelig wees en moet dus
nie gedoen word nie.

'n Ander verskil waar nou op gewys moet word, is dat in nat streke
daar gewoonlik 'n bepaalde en donkerder bolaag teelaarde is wat afwissel
in diepte van 'n paar duim tot omtrent 'n voet en waaronder daar 'n lig-
gekleurde ondergrond is, wat soms van dieselfde tekstuur is as die bogrond.
In droe streke word hierdie verskil nie opgemerk nie ; al die grond bo die
harde laag lyk eners en het dieselfde bestanddele. Die verskil tussen gronde
in droe en in nat streke kan nie uiterlik opgemerk word nie. In nat streke
trek die mikrobiese plante, wat hoofsaaklik verantwoordelik is om die grond
vrugbaar te hou, hul krag uitsluitlik uit die bolaag van „ lewende " grond,
terwyl die ondergrond betreklik lewensloos is. In droe streke kan die
mikrobiese plante tot 'n diepte van tien of twaalf voet afgaan en daar is
betreklik geen lewenslose ondergrond nie. Dit is belangrik, want as deur
bewerking die ondergrond van 'n nat streek die bolaag word, kan sulke grond
vir fare nutteloos bly, aangesien dit lank neem om vrugbaar te word, terwyl
grond in droe streke wat tot 'n diepte van 'n hele paar voet omgewerk
word byna net so nuttig kan wees as wat die bolaaggrond self van die begin
of was. Die vrugteboer moet dit in gedagte hou.

Die ou gewoonte om grond om te dolwe,* het, in nat streke, dikwels
die grond wat oorspronklik vrugbaar was onvrugbaar gemaak. Maak harde
gronde los of breek omgeploegde grond of harde lae op hewer as om grond
om te dolwe, en gebruik liefs 'n diepvoerploeg of dinamiet voor die boord
uitgele word, of selfs na dit bewerk is.

Die vrugbaarheid van grond is nie alleen afhanklik van die tekstuur
daarvan nie. Byvoorbeeld sanderige gronde bevat soms betreklik bale

mineraalbestanddele wat vir vrugtebome nodig is, maar in
Gebrekkige	 die algemeen is die swaargronde baie vrugbaar. Indien daar
Gronde.

enige twyfel bestaan oor die vrugbaarheid van grond of as
daar enige ongewone toestand verwag word, moet die kweker aansoek doen

*N.B.—Met omdolwe word bedoel dat die boonste spitgrond van 'n diep voor (se
3 voet) onder kom en die onderste grond bo gegooi word.
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VRUGTEBOERDERY

by die Prinsipaal van die Landbouskool in sy streek vir ontleding en advies.
In nat streke moet gewaak word teen suurplekke en in droe streke teen
kalkerige of brakplekke. 'n Suur grond kan gewoonlik verbeter word deur
dit te dreineer en/of kalk daarop toe te dien. Grond wat effens suur is,
is nie op sigself skadelik nie, in werklikheid beantwoord blaarwisselende
borne, struikvrugte en boord-dekgewasse die beste in 'n swak, suur grond
soos ook die geval is met lemoenbome, terwyl litchis, bloubessies en aar-
beie goed groei op suurgronde.

Kalk kan ook gebruik word om sanderige grond te bind, en om klei-
gronde los te maak. Dit moet egter met oorleg vir hierdie doeleindes
gebruik word, want baie vrugtebome kan nie kalk verdra nie. Die kas-
taiingboom is uiters gevoelig vir kalk. Die peerboom verloor dikwels sy
groen kleur op kalkerige grond. Die braambessie en frambose word
bepaald beskadig, en die Concord-druif, die perske en appel kan effens
beskadig word deur kalk. Druiwestokke verskil grotendeels vanmekaar
wat betref hul bestandheid teen kalk, byvoorbeeld Vitis berlandieri groei
goed in kalkerige grond maar V. Iabrusca verdra dit nie. Aan die ander
kant groei die olyfboom goed in kalkklipgrond wat bevorderlik is vir olie-
produksie. Die kersieboom beantwoord ook goed op kaikgrond. Ander
vrugte wat goed skyn te aard op kalkgrond is die Cuthbert frambose, Wit
Hollandse korente, „ Engelse " appelliefies, kweper en Burbankpruime.
Uit wat hierbo gese is, kan afgelei word dat ander soorte van dieselfde soort
vrugte grotendeels vanmekaar verskil wat betref hul groeiwyse op kalk-
grond.

lndien die plan is om sanderige of kleigrond te verbeter vir aanplant
van borne wat nie kalk kan verdra nie, sal dit die beste wees om organiese
materiaal in die grond te werk, want dit sal die sand bind en die klei losmaak.
Dit behoort gereeld gedoen te word veral as die vrugtebome van effens suur-
grond hou.

Die term „ brak " word gewoonlik gegee aan grond wat 'n skadelike
oorvloed van soutstowwe bevat. Soms is sulke grond ook gevaarlik alkalies.
Gevolglik ly die worteltjies wat voedsel moet trek uit 'n alkaliese grond-
oplossing die eerste, en indien die skade baie erg is of voortduur, voed hulle
nie die boonste takke nie, met die gevolg dat hulle dadelik kan doodgaan.
As die grond waarin die wortels verkeer 'n oortollige hoeveelheid sout
bevat, sal die uitloopsels die eerste op verskeie maniere aantoon dat hulle
skade ly, en die boom kan ook uiteindelik doodgaan.

In die algemeen is dit beter om nie brakgrond vir vrugtebou te gebruik
nie, maar dis goed om te weet dat sommige vrugtebome 'n taamlike hoe-
veelheid brakgrond kan verdra en goeie oeste op sodanige gronde kan
opbring. Die volgorde waarin vrugteboomsoorte bestand is teen brak is
as volg : Druiwe, olywe, dadels, amandels, Mierobaliese pruim, vye, kwepers,
lemoene, pere, appels, dadelpruime, perskes, appelkose, suurlemoene en
moerbei. Dis onnodig om te se dat verskillende soorte teen verskillende
hoeveelhedes bestand is. 'n Paar moerbei- of suurlemoenboompies kan
geplant word op wat nnoontlik kalkgrond is. lndien hulle groei, kan die
grond as veilig beskou word vir alle ander vermelde vrugte. lndien hulle
misluk, sal dit nodig wees om die ander te toets. lndien druiwe en olywe
misluk, sal dit nutteloos wees om enige vrugte op sodanige grond te probeer
verbou. Dit geld vir totale alkalie wat die borne meer kan verdra as die
enkele-braksout. Die drie soute wat gewoonlik brak of alkalie genoem
word, is (a) wit alkalie, d.w.s. natriumsulfaat (Glaubersout) ; (b) swa rt
alkalie, d.w.s. natriumkarbonaat (Salsoda) ; en (c) gewone sout, d.w.s.
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natriumchloried. Oor die algemeen word alle soute behalwe natrium-
karbonaat, as wit alkalies geklas. Sommige vrugtebome sal baie van een
alkalie kan verdra maar bale min van 'n ander. Die okkerneut en vy sal
byvoorbeeld 'n taamlike hoeveelheid wit alkalie kan verdra, maar is uiters
gevoelig vir gewone sout. Die dadel aan die ander kant kan 'n groot hoe-
veelheid gewone sout verdra soos voorkom in seewater, en langs die Persiese
Golf word dadelbome tydens hoogwater werklik besproei met seewater
wat taamlik bale sout bevat. Die kokospalm is selfs nog meer bestand teen
seewater, en groei werklik op seekuste in die tropiese gebiede.

Borne wat op ligte, diep grond groei waar hulle diep wortel skiet, sal
meer brak kan verdra as borne op swaar grond of op grond wat dikwels lig
besproei word en waar hul wortels betreklik vlak is. Diep wortelgroei
behoort aangemoedig te word by borne.

Wit alkalie en gewone sout kan uit die grond uitgewas word deur baie
water wat betreklik vry is van alkalie, maar dan moet die natuurlike drei-
nering goed wees of anders moet daar diep dreineerslote gemaak word.
Swart alkalie kan dikwels vermy en uitgewas word deur gips op die grond
toe te dien en dit dan goed nat te lei. Ru-grondswawel is ook nuttig gevind
in plaas van gips. Dit sal beter wees om hierdie grond of en toe baie goed
nat te lei as om dikwels 'n ligter besproeiing te gee, al bevat die besproeiings-
water ook alkaliese soutstowwe. Mens moet versigtig wees met die toe-
diening van kunsmis op brakgronde aangesien dit net die gevaar van brak
kan vergroot. Indien daar enige twyfel bestaan, dan moet net organiese
misstowwe toegedien en dekgewasse geplant word.

Die onderlaag waarop die grond rus, kan van klei, gruis, sand, leiklip,
ouklip of enige soort klip wees. As sand en gruis naby die oppervlakte
is, sal dit nodig wees om dikwels nat te lei, deurdat die water te maklik in
die grond intrek en geen vogtigheid laat agterbly nie. Indien hierdie laag
6 voet of meer onder die oppervlakte is, sal dit net ideaal wees, want die
grondlaag bo dit is dan diep en goed genoeg, ofskoon dit nie te veel
gedreineer word nie. Klei, leiklip of enige ondeurdringbare rotslaag is
gevaarlik as dit minder as 6 voet onder die oppervlakte is, want dit kan die
water op tye laat rys en die wortels beskadig deur hulle letterlik te ver-
drink sodat die borne aan droogte ly as die watervlak weer daal. Dis heelte-
mal veilig as die rotslaag skuins genoeg is sodat die water kan wegvloei.
Indien dit egter hobbelrig is, kan dit die water op dieselfde manier opdam,
behalwe as dit moontlik is om die rotswalle deur te breek en die water op
die manier te dreineer.

V. Keuse van Vrugtebome.
By die keuse van vrugtebome is daar drie faktore wat in aanmerking

geneem moet word. Hierdie faktore het betrekking op (1) die doel en
manier van verkoop van die vrugte ; (2) die aanpassingsvermoe van die
boom en vrugte by die plek ; (3) die toestand van die borne self.

Die doel waarvoor die vrugte gekweek word, bepaal grootliks watter
soort gekies word en watter behandeling hulle moet ontvang. Die gewone

doeleindes is vir gebruik as tafelvrugte, vir inmaak, droog,
noel en	 piekels, jams, jellies, ingemaakte vrugte, marmalades, strope,
lanier van

Verkoop.	 gegiste en ongegiste dranke, olies en sekere newe-produkte.
Die soorte wat vir meer as een doel geskik is, is gewoonlik

meer in aanvraag deur kwekers. Die William Bon-Chretien-peer (Bartlett)
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byvoorbeeld is die beste soort vir inmaak of droogdoeleindes. As 'n vars
vrug word dit in kwaliteit oortref deur omtrent 'n dosyn ander soorte,
maar dit dra gereeld en goed. Hierdie hoedanighede, saam met die felt
dat dit aan 'n drievoudige doel beantwoord, het gemaak dat dit miskien die
mees algemeen gekweekte handelspeer in die wereld is. Op die vrugte-
mark hang die pryse of van die wet van vraag en aanbod en nie van die pro-
duksieprys nie. Hoe kwaliteit bring nie noodwendig 'n groot aanvraag
mee nie, en die kweker word aangeraai om homself te bepaal by soorte wat
alreeds 'n plek op die marke verower het en wat vir sy streek geskik is.

Die dikwels-herhaalde aanmaning dat die boer in Suid-Afrika „ nie al
sy eiers in een mandjie moet sit nie " is nie van toepassing op die vrugte-
kweker nie, as dit meen dat gemengde boerdery beter is as spesialisasie.
Om suksesvol te wees, moet die vrugtekweker 'n spesialis wees. Om-
standighede waaroor hy geen beheer het nie, maak dit noodsaaklik. Die
mate waarin hy kan generaliseer moet beperk word tot die kweek van 'n
paar verwante soorte van dieselfde vrug om sodoende die oes-seisoen te
verleng, en tot die kweek van tussen-oeste gedurende die eerste paar jaar
om die aanlekoste van sy boord te dek totdat dit winste begin lewer. Die
aanhou van pluimvee en 'n klein melkkudde is soms nodig waar mis nie maklik
te verkry is nie, en die werkdiere wat aangehou word nie genoeg hiervan
lewer nie.

Die rede vir spesialisasie le hoofsaaklik in die problem in verband met
die afset van vrugte. Ons plaaslike marke sou te maklik en te dikwels oor-
voer wees om ekstensiewe aanplanting te regverdig as dit die enigste
middel was om vrugte van die hand te sit. Behalwe alle ander faktore,
stel die oorseese mark twee dringende else : Dit eis dat die goedhouvermoe
van vrugte sodanig moet wees dat dit die vervoer en verpakkingsprosesse
kan weerstaan, en dat groot hoeveelhede eenvormige vrugte oor 'n taamlike
lang seisoen verskaf moet word. Om hierdie else na te kom, moet die
kweker homself bepaal tot 'n paar soorte wat goed hou en dit dan op groot
skaal kweek om aan die eise van die handel te voldoen. Die appelnywerheid
in die Verenigde State van Amerika is in hierdie opsig 'n goeie voorbeeld.
'n Ondersoek van die soorte wat in daardie land gekweek word, het aan-
getoon dat daar 14,800 varieteitsname is. Hiervan was 6,700 afsonderlike
soorte, die res is sinonieme. Hierdie aantal sluit nie die wilde-appels in
nie, waarvan daar omtrent 375 verskillende soorte is met omtrent 600
name. 'n Versameling van soorte wat in 1892 deur 95 verskillende Ameri-
kaanse kwekers gekatalogiseer is, het bestaan uit 735 soorte appels en 40
soorte wilde-appels ; 'n dergelike opname in 1910 van 100 boomkwekers
se katalogusse in 32 verskillende state, het 'n totaal van 472 soorte appels
en 59 soorte wilde-appels gegee. Dit toon 'n vermindering aan wat betref
die aantal soorte wat die kwekers aan die publiek bied, en indirek toon dit
ook 'n neiging onder die planters om minder uitgebreide lyste te maak.

Die laaste lys van die „ American Pomological Society " bevat 319 aan-
beveelde soorte appels en 32 soorte wilde-appels. Die belangriker soorte
tel omtrent 120, en as hierdie soorte volgens hul temperatuurvereistes
gegroepeer word, op die basis vt.n die gemiddelde maandelikse gemiddelde
temperatuur wat die beste vir hulle geskik is, dan val hulle in 15 groepe
wat afwissel tussen 52 persent en 66 persent, waarvan die twee grootste
groepe, nl. die 56 grade en 57 grade groepe, elkeen 14 soorte bevat. Die
twee vernaamste soorte, wat betref opbrings is Baldwin en Ben Davis. Ander
belangrike soorte, in volgorde van belangrikheid genoem, is : Jonathan,
Northern Spy, Rhode Island Greening, Roxbury Russet, Tompkins King,
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Winesap, Yellow Newtown, York Imperial, Arkansas, Esopus Spitzenburg
McIntosh, ens. Dit is opmerklik dat net drie van hulle, nl. Jonathan, Northern
Spy en York Imperial in Suid-Afrika belangrik is. Natuurlik is sekere soorte
beter geskik vir sekere streke. Dit is gewoonlik nodig om eers 'n hele
klomp veeibelowende soorte te probeer voordat hulle op groot skaal geplant
word. As hul betreklike waarde eers vasgestel is, is dit beter vir elke kweker
om nie meer as 10 handelssoorte te kweek nie. Dit sou selfs beter wees
om nie meer as 3 of 4 soorte te he nie, wat bestaan uit een vroeg, een of
twee middelseisoen en een laat-soort. Party vrugtekwekers in Suid-Afrika
het verskillende boorde met omtrent 50 of meer soorte appels ; ander het
'n perske-boord met meer as 100 soorte, en ander weer het 20 of meer soorte
lemoene. Hierdie kwekers is baanbrekers in hul distrikte. Onthou egter
dat boorde met verskeie soorte seide handeisboorde is ; hul vernaamste
doel is om die geskiktheid van die soorte vir plaaslike toestande te toets,
om te dien as 'n bron van plantmateriaal of saad vir die voortplanting van
kwekeryboompies of as versamelings vir studie of ondersoek. Omdat
daar altyd 'n element van risiko is by die invoer van nuwe soorte, moet
hulle nie op groot skaal geplant word nie alvorens hulle bewyse gelewer
het dat hulle geskik is. Sierblomsoorte, vir komnnersiele doeleindes, hang
of van die mark vir sierbiomme, en daar is nie veel kans in hierdie rigting
nie.

Die verskillende vrugte-soorte wat vir handelsdoeleindes in Suid-Afrika
gekweek kan word, is :—

Appels.—Commerce, Cox Orange Pippin, Delicious, Jonathan,
Handels-	 Missouri Pippin, Ohinemuri, Rokewood, Rome Beauty, States-
vrugte.

man, York Imperial, Wemmershoek en White Winter Pear-
main. Hierdie soorte is geskik vir uitvoer. Ander soorte wat in sommige
streke belangrik kan word, is : Alfriston, Ballarat Seedling, Cleopatra,
Carrington, Cliff's Seedling, Emperor Alexander, Fameuse, Gravenstein,
King of Pippins, King of Tompkins County, Lane's Prince Albert, Lord
Wolseley, London Pippin, Monmouth Pippin, Nickajack, Northern Spy,
Reinette de Canada, Senator, Versfeld, Wainwright en Wealthy.

Pere.—Bon Chretien, Beurre Bosc, B. Clairgeau, B. Diel, B. Hardy,
B. Superfine, Clapp's Favourite, Doyenne de Cornice, Duchesse d'Angouleme,
Flemish Beauty, Forelle, Glou Morceau, Josephine de Malines, Keiffer, Louise
Bonne, Packham's Triumph en Winter Nelis. Hierdie soorte is geskik vir
uitvoer. Ander soorte nie so geskik vir uitvoer nie, maar goed vir plaaslike
marke, is : Bergamotte, Capiaumont, Kalabas, December, Easter Beurre,
Fertility, Idaho, Jargonelle, Le Conte, Marie Louise, Pitmaston Duchess,
Saffraan, Souvenir du Congres, Tongres (Durandeau), White Doyenne en
Win kfie I d.

Appelkose.—Geskikte soorte vir droe, inmaak en vir uitvoer as vars
vrugte is Blenheim, Royal en Ou Kaapse. Ander minder bekende soorte :
Moorpark, Tilton, Alfa, Colenbrander, Newcastle, Will's Early en Breda.

Perskes.—Tafelsoorte geskik vir uitvoer : Brigg's Red May, Belle Bauce,
Constantia, Crimson Galande, Doctor Hogg, Duchess of Cornwall, Duke of
York, Early Alexander, Elberta, Hales Early, High's Early Canada, Inkoos,
Mayflower, Peregrine, Pucelle de Malines, Le Vainquer, en Waterloo.

Ander tafelsoorte ongeskik vir uitvoer : Angel, Brook, Bell's November,
Early Rivers, Gladstone, Improved Waldo, Jewel, Killiekrankie, Mamie Ross,
Mountain Rose, Pallas, Peen-to, Royal George, Sea Eagle, Shackleford, Waldo,
Wonderful, Wiggins, en die bloedperske.
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Soorte geskik vir droe en inmaak : Early Crawford, Elberta, Florida
Crawford, Foster, Late Crawford, Mary's Choice, Muir, Newhall, Salway en
Shanghai.

Ander soorte geskik vir inmaak alleen : Nooiens-perske, Orange Cling,
Pullar's Cling, St. Helena Perske en Vaal Mammoth.

Kaalperskes.—Tafelsoorte geskik vir uitvoer : Albert Victor, Cardinal,
Cousa, Early Rivers, Goldmine en Stanwick. Ander tafelsoorte minder
geskik vir uitvoer : Lord Napier, New Boy en Victoria.

Pruime en Pruimedante.—Soorte Japanese pruime geskik vir uitvoer :
Apple, Beauty, Chalcot, Formosa, Kelsey, Menne, October Purple, Santa
Rosa, Satsuma en Wickson. Ander tafelsoorte ongeskik vir uitvoer maar
goed vir plaaslike marke : Abundance, Burbank, Chabot, Hale, Maynard,
Shiro Smomo, Sultan, Tazagine en Wright's Early. Kooksoorte : Kerr en
Methley. Domestica-pruime of -pruimedante is ongeskik vir uitvoer as
vars tafelvrugte. Soorte geskik vir plaaslike marke : Czar, Damask, Pride
of England, River's Early Prolific, River's Late Prolific, Standard of England,
Victoria, Sugar Prune, en Tragedy Prune. Kooksoorte : Diamant en
Pond's Seedling. Droogsoorte : Prune d'Agen, en Fellenberg.

Druiwe.—Tafelsoorte geskik vir uitvoer : Barbarossa, Gros Colman,
Gros Maroc, Hanepoot (Wit, Rooi en Swart), Hermitage, Raisin Blanc,
Waltham Cross, Bonnet de Retord, Gros Noir de Beni-Abbes, Henab Turki,
Molinera Gorda, Rosaki, Tribodo Nero, en Oheniz. Ander goeie tafelsoorte
ongeskik vir uitvoer : Black Prince, Black Hamburg, Crystal, Flame Tokay,
Karroo Belle, Rooi Muscadel, Wit Franse, Catawba en Concord. Droog-
soorte : Hanepoot (Rooi en Wit), Waltham Cross (Rosaki), Sultanas, Thomp-
son's Seedles, Zante en Kaapse Korente.

Lemoene.—Die grootste gedeelte van die Unie se lemoen-uitvoer
bestaan uit : Washington-nawel (vroeg), Pitlemoene (middel-seisoen),
Valencia en du Roi (laat). Ander veelbelowende soorte wat nog nie op
groot skaal verbou word nie : Pynappel (vroeg), St. Michael's (middel-
seisoen), Mediterranean Sweet, Joppa (laat middel-seisoen) en Lue Gim
Gong (laat). Die Bitter Seville word alleen vir marmalade gebruik, maar
word nog nie op groot skaal verbou nie.

Nartjies.—Soorte vir uitvoer : Beauty of Glen Retreat, Natal Tightskin
en Dancy's Tangerine.

Pomelo's.—Soort vir uitvoer : Marsh Seedless, Triumph, Ellen, en
Walters. Ander soorte wat veelbelowend is : Cicely, McCarty, Pernambuco.

Mango's.—Soort vir uitvoer : Perske en Sabre. Ander veelbelowende
soorte. Large Green, Kidney, H.L.H., en Sugar.

Wat betref die keuse van geskikte vrugsoorte, wat nie hierbo genoem
is nie, moet die toekomstige kweker die vakkundige amptenare van die
Departement raadpleeg, asook die boomkwekers wat die streek ken. Hy
moet ook saamwerk met ander kwekers van dieselfde vrugtesoort, veral
wat betref die bemarking daarvan.

Nadat 'n groep soorte uitgesoek is om to plant, moet 'n plek gesoek
word wat aan hul klimaats- en watervereistes voldoen. Die grond moet

dan noukeurig ondersoek word. Gestel dat pruime geplant
Aanpassings- moet word, dat die klimaat, diepte en vrugbaarheid van die
vermoe.

grond bevredigend is en die tekstuur van 'n sanderige leem is
en genoeg somerreen kry, dan sal ons pruimbome kies wat op perske-
onderstokke geent is, want hulle is bale geskik vir ligte oop grondsoorte
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en kan periodieke winterdroogtes weerstaan. As, aan die ander kant, die
grond uit swaar kleiagtige teem bestaan en alle ander dinge gelyk is, sal dit
raadsaam wees om dieselfde soorte wat geent is op Myrobalan of 'n ander
soort pruimonderstokke geent is, want hullo pas hulle aan by swaar grond-
soorte, dog is nie so goed teen droogte bestand nie, maar kan 'n sekere mate
van drassigheid weerstaan wat soms in sulke grond voorkom. Pruimedante
vir droog moet natuurlik nie gekweek word op plekke waar dit reen as die
vrugte ryp word nie, want dan sal hulle miskien aan die bome sleg word.
Selfs al is dit nie die geval nie, dan is dit nog nodig om 'n vogontrekkings-
toestel te kry om moontlike bederf te voorkom, wat miskien kan plaasvind
as die vrugte in die son gedroog word.

Entstokke.—Die geskiktheid van die onderstokke vir die grond en die
verwantskap tussen onderstok en entsteggie is sake van groot belang. Die
planter besef nie altyd dat die steggie en onderstok van sy borne miskien
tot heeltemal verskillende soorte kan behoort nie, en vir verskillende toe-
stande geskik is. As hy byvoorbeeld verskillende soorte amandels, perskes
en pruime koop, is hulle miskien almal op die Transvaalse geelperske geent,
tensy hy dit anders bestel het. Miskien plant hy amandels in sanderige grond
of die perskes in leem en die pruime in swaar of nat grond. Die perskes
sal onder hierdie toestande die beste aard, maar die amandels en pruime
sal slegs aard as hulle in leemgrond geplant is, want hulle het perske-wortels.
Die onderskeid wat gemaak moet word is om die amandels te plant waar
hulle die beste beskut is teen te veel warmte of teen afwisselende tempera-
ture in die winter en teen ryp in die lente, sodat hulle nie te gou sal Horn
nie en beskerm is teen die koue wanneer hulle blom, want dis die eerste
borne wat in die lente bot. Met ander woorde, die steggie of top van die
boom moet aanpas by die klimaat, en die onderstok of wortel-stelsel moet
geskik wees vir die grond. Dit bring ons dus tot die punt oor die ver-
wantskap tussen onderstok en steggie.

Affiniteit, waarmee bedoel word die suksesvolle verbinding van onder-
stok en steggie, is algemeen by boomsoorte van dieselfde spesies, ietwat
minder by spesies, of-en-toe by genera en selde by families. Affiniteit volg
egter geen vaste reel nie, en blyk somtyds 'n wispelturige verskynsel te wees.
Byvoorbeeld, Japanese pruimboorde in Vacaville, Kalifornie, wat op Euro-
pese onderstokke geent is, kan nie met sukes tot die Europese soorte terug-
geent word nie tensy at die Japanese hout van die boom verwyder word.

Die aankweek van vrugtebome is eintlik die werk van die boomkweker,
en nie van die vrugteboer nie, alhoewel sommige vrugteboere but eie borne
kweek. Om hierdie rede sal die onderwerp nie in besonderhede behandel
word nie, maar daar die vrugteboer moet besluit watter onderstokke die
geskikste is vir sy grond, moet hy weet of sulke onderstokke die geskikte
affiniteit het vir die steggie-soorte wat by wil gebruik. Dit is miskien ook
nodig dat by onbevredigende borne op beter soorte moet oorent en by
behoort dus te weet of die voorgestelde verbinding kanse op sukses het.

Daar is egter gevalle waar enting suksesvol is maar tog nie wenslik
nie, byv. in Amerika kan pruime- en perske-onderstokke, alhoewel hulle
blykbaar suksesvolle verbindings met appelkose vorm, deur sterk wind
afgebreek word. Appelkoossteggies op appelkoosonderstokke maak beter
verbindings wat nie so gou afbreek nie, maar tenspyte van hierdie affiniteit
gaan meeste van hierdie borne dood, miskien as gevoig van 'n slegte voeding
van die wortelstelsel.

Die onderstok kan die steggie op verskeie manier beinvloed. Dit kan
dit laat kwyn, by. kweper laat peer kwyn ; Paradise Doucin en Northern
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Spy laat die standaard appelsoorte kwyn. Dit mag vroee rypwording ver-
oorsaak, by. baie Amerikaanse druiwe word vroeer ryp op Gloire- en
Clevener-onderstokke as op hul eie wortels. Dit mag die blomtyd vertraag,
by. pruimonderstokke vertraag die blomtyd van amandelsteggies. Dit mag
die kwaliteit van die vrugte verbeter, by. (a) pere kan groter word en 'n
hoer suikerinhoud op kweper-onderstokke he as op peeronderstokke ;
(6) appelkose kan 'n geuriger smaak he op appelkoos-onderstokke as op
pruinnonderstokke. Deur beinvloeding van die groeikrag van die steggie
kan dit die grootte verhoog en invloed he op die opbrings en ouderdom
van die ent wanneer dit begin dra. Dit kan diep of vlak wortels he. Dik-
wels word die onderstok veral gekies omdat dit goed bestand is teen siektes
of insekteplae.

'n Lang hoofstuk kan geskryf word oor die eienaardighede van onder-
stok-aanpassings aan verskillende grondsoorte en hul affiniteit op verskillende
steggies in Europa, Amerika en elders, maar hierdie aanpassing en affiniteit
is nie konstant en algemeen nie en is dus van geen direkte belang vir die
Suid-Afrikaanse vrugteboer nie.

Hoewel heelwat wetenskaplike werk gedoen word, is nog geen finale
resultate beskikbaar nie. Die kennis wat ons omtrent die onderwerp het,
kan toegeskryf word aan die in-ag-neming van die manier waarop die metodes
van ander lande sig aanpas by Suid-Afrikaanse toestande aangevul deur die
praktiese ondervinding van kwekers en vrugteboere.

Daar ontstaan sours buitengewone verskynsels in Suid-Afrika, waarvan
die belangrikste miskien in citrus gevind word. Die Bitter Seville, wat oral
in die sitrusstreke van die Verenigde State gebruik word as 'n onderstok
vir lemoene, pomelo en suurlemoene weier om sy steggies in Suid-Afrika
te voed. Ingevoerde borne, soos Washington nawels, Valencia's, pomelo's,
ens., wat op 'n Bitter Seville-onderstok geent is, wou nie in Suid-Afrika
groei nie en is uiteindelik dood. Indien stutenting bo die verbinding met
skurwe suurlemoen gedoen word solank die borne nog groen is, sal hulle
meer oplewer en mettertyd die normale dra-grootte kry. Dit kan nie
toegeskryf word aan die afwesigheid van affiniteit nie, want die verbinding
was suksesvol en die normale groei sou plaasgevind het as hulle in Amerika
gebly het of daarheen teruggestuur was. Dit lyk nie of dit 'n geval is van
onaanpasbaarheid van die onderstok by die grond nie, want as die steggie
afgehaal word, groei die onderstok tot sy normale grootte en dra goeie
vrugte op sy eie wortels. Dit groei en dra ook goed op die skurwe suur-
lemoen. Dieselfde eienaardigheid word uit Indie gerapporteer, waar die
Malta Bloed-lemoen weier om op Bitter Seville te groei, maar dit groei
uitstekend op skurwe suurlemoen, net soos in Suid-Afrika. Die skurwe
suurlemoen is die nnees-algemene onderstok wat vir alle sitrus-vrugte in
Suid-Afrika gebruik word, want dit is verwant aan lemoen, nartjie, pomelo,
suurlemoen, Bitter Seville, ens.

Dit lyk of die Transvaalse Geelperske 'n goeie onderstok is vir alle pit-
vrugte. Dit pas homself aan by meeste Suid-Afrikaanse grondsoorte in die
drod somerreenstreek van die hoeveld en ook in die koeler winterreen-
streek van die Kaapse kus. Dit is ook nnoontlik dat sekere soorte van die
Transvaalse Geelperske meer geskik is vir onderstokke as ander soorte.

In Suid-Afrika word pere byna uitsluitlik oorgewerk op ingevoerde,
Franse peeronderstokke, Pyrus communis. Hierdie onderstok is onderhewig
aan vuur-roes en daar is altyd die gevaar dat die siekte saam met plantjies
uit Europa en ander lande ingevoer kan word, gevolglik word beperkings
gele op die invoer van vegetatiewe materiaal van peerbome.
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Appels word gewoonlik op Northern Spy geent wat taamlik teen die
wit bloedluis bestand is ; maar hierdie onderstok het 'n neiging om naby
die grondoppervlakte wortels te skiet. Dikwels sprei sy wortel-stelsel ook
net na een kant toe, sodat die borne makiik deur die wind omgewaai kan
word. Dit laat ook bale soorte steggies kwyn wat daarop geent word,
aihoewel dit op sy eie wortels bale goed groei. Dit is moontlik dat die
„ Soet "-onderstok weer by appelpianters populer sal word, veral nou dat
die biologiese bestryding van die bloedluis moontlik is vir steggiesoorte,
deur die suksesvolle gebruik van die parasiet Aphelinus mall, terwyl die be-
stryding van hierdie plaag op die ondergrondse dele ook sukses lewer deur
die gebruik van paradichloorbensiene. Verskeie appelboere in die Lang-
kloofstreek verklaar dat hulk groter en beter borne produseer op Soet- as
op „ Northern ;Spy "-onderstokke, terwyl ander Northern Spy nog as die
beste beskou, mits dubbele inenting van die onderstok toegepas word.

Vir advies wat betref die tyd en beste metodes om alle soorte vrugte-
borne aan te kweek en in te ent, moet die leser die Boordkalender raadpleeg.

As borne van die kwekery ontvang is, moet hulle direk uitgepak en
ondersoek word. As daar enige tekens van uitdroging is, moet die borne

in water kom en daarin bly vir 24 uur. As hulk bevrore is,
Toestand van moet hulle nie uitgepak word nie, maar in 'n koel beskutte
die Borne.

plek kom om daar stadig te ontdooi. Vind uit, as dit moont-
lik is, of die regte soorte ontvang is en of hulle die vereiste onderstokke
het. Ondersoek die wortels vir moontlike tekens van siektes, plae of
gebreke, by. kroongal op alle somervrugtebome, bloedluis op appeisoorte,
kraagrot en misvormde wortels by sitrusbome, ernstige beserings, ens.
Ondersoek die toppe op dieselfde manier vir die moontlike voorkoms van
dopluis en ander insekplae, swambesmettings en beserings. Plant geen
aangetaste, besmette of sleg-beseerde borne nie, tensy dit goed behandel
kan word. As die besending nie aan die vereistes voldoen nie, is dit beter
om ontvangs te weier as om te waag om die borne te plant. In hierdie
opsig is dit beter om 'n goeie prys aan 'n vertroubare en eerlike kweker te
betaal as om te probeer om 'n paar pennies per boom te spaar deur van
agente te koop, wat nie self hul borne kweek nie en dus nie daarvoor kan
instaan nie.

Kwekeryboompies word gewoonlik in 3 grade verkoop volgens grootte ;
die grootstes behoort tot die lste graad en die kleinstes tot die 3e graad.
Die grootte van 'n boom word gewoonlik vasgestel deur sy lengte of deur
die deursny 2 of 3 duim bo die entplek. Die eerste grootte is die duurste,
en die spaarsame vrugteboer is miskien geneig om 2e en 3e grade te koop.
Daar die gradering self egter verskiile tussen borne aantoon, is dit nie raad-
saam om die moontlikheid uit te sluit dat hierdie kenmerk inherent kan wees
nie. By blaarwisselende borne is knop-veranderinge seldsaam, maar daar
die onderstokke, waarop hulle geent word, pitboompies kan wees, sal dit
miskien ook verskil in groeikrag en grootte veroorsaak. Dat dit die geval
is by sitrusbome is deur dr. Webber in Kalifornie bewys. Bitter Seville
boompies het 'n groot verskil aangetoon wat betref grootte en vorm, en
toe steggies hiervan op 'n meer uniforme onderstok geent is, het die verskil
in grootte en vorm van die oorspronklike plante in die geente borne weer
voorgekom ; dit bewys dus hul inherente aard. Toe hulle 44 jaar oud was,
was party van hierdie borne vyfrnaal so groot as ander. Soetlemoenplantjies
is in drie groepe (groot, medium en klein borne onderskeidelik) op Washing-
ton-nawels, Valencia's en Marsh Pomelo's geent. Na 7 jaar was al die borne
op die groot onderstokke groot, die op medium was medium en die op
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klein onderstokke was klein. Die opbringste was ook in dieselfde direkte
verhouding, nl. groot, medium en klein. Die skurwe suurlemoen het 'n
eenvormige groeikrag en lyk nie of dit bale verskil in die grootte van die
bome wat daarop geent is, teweeg bring nie ; maar soet-onderstokke, wat
tot 'n sekere mate gebruik word, kan dieselfde nadelige gevolge he as die
Bitter Seville en Soet-onderstokke van Kalifornie.

Keuse van Boompies.—Veral by die uitkies van groot bome moet gesorg
word dat hulle nie ouer is as ander nie en dat hulle nie geforseer is nie.
Dit is die beste om die kwekery self te besoek, indien moontlik. Die bonne
moet 'n egalige vorm en ontwikkeling he en moet ook ewegroot wees.
Die hout moet goed ryp en hard wees. Die bas moet 'n diep, gesonde
kleur he. Die knoppe moet dik, vas en gesond wees. As daar blare is,
moet hulle 'n gesonde donker kleur he en kenmerkend van die soort wees.
Die borne moet oor die algemeen bewyse van groeikrag en sorgvuldige
behandeling !ewer. As daar takke is (enkelstam-bome is verkieslik), moet
die systakke dieselfde deursny he en ver van mekaar op die hoofstam wees.
Die entplek moet gesond en sterk wees, en as dit nie bedek is nie moet daar
aanduidings wees dat dit maklik deur die latere groei bedek sal word. By
borne op bestande onderstokke moet die entplek op 'n geskikte hoogte
wees (se 6 duim bo die kwekery-merk). Die wortels moet gesond, goed
versprei en sterk wees. Appelbome op „ Northern Spy "-onderstokke moet
liefs dubbel geent wees.

Sogenaamde „ ras " borne (pedigree) is feitlik 'n foutiewe benaming,
want hulle verteenwoordig nie die nageslag van uitgesoekte ouers van
goeie herkoms nie, maar is die vegetatiewe voortgeplante dele van ouers
met 'n goeie rekord wat betref opbrings, of kwaliteit, of aitwee. Sulke
bonne moet verkies word bo die gewone borne veral in geval van sitrus-
borne, maar ons moenie vergeet nie dat as die onderstok enigsins ongeskik
is, die hoe kwaliteit van die uitgesoekte steggie van geen waarde is nie.

Vir vrugte vir handelsdoeleindes is dit beter om vrugtesoorte te kies
waarvoor daar alreeds 'n aanvraag is, as om baanbrekerswerk te doen met

Opsomming
wat beskou kan word as 'n vrugsoort van uitstaande waarde.
Dit is beter om groot hoeveelhede egalige goeie vrugte van

'n taamlik beperkte aantal soorte te kweek as om klein hoeveelhede van 'n
taamlike groot aantal soorte te kweek. Veelvoudigheid van klein groepe
van elke soort maak die produksie van eenvormige vrugte moeilik en dit
vermeerder weer die moeilikhede om dit te bemark. Die vrugteboer moet
dus met ander saamwerk om die voordele van gesamentlike belange en groot-
skaalse verkopings te verkry. Vrugteboomsoorte moet so gekies word dat
hulle geskik is vir die klimaat van die plek en moet geent word op onder-
stokke wat geskik is vir die grondtoestande. Ook moet die borne groot,
sterk en gesond wees en behoort tot soorte met 'n hoe produksie indien
sulke soorte verkry kan word.

VI. Die Plek vir die Boord.
In die vorige hoofstuk is breedvoerig uitgewei oor borne wat op 'n

bepaalde plek geplant moet word. Hier sal nou uitgewei word oor die
plek vir besondere soorte vrugtebome.

Uitkies van Byna al die faktore wat die omgewing van 'n vrugteboom
Plek.

bepaal, kan tot 'n sekere mate op verskillende maniere gewysig
word, byvoorbeeld : (a) deur 'n windskerm te plant, kan die klimaat van
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die plek vir 'n sekere afstand aan die windkant baie verbeter word ; (b)
deur mure in 'n rigting van oos na wes op te rig, sal invloed van die sonstrale
teen die oop suidelike kant dit moontlik maak om somervrugte op baie hoer
breedtelyne noord te verbou as wat die geval is indien dit op oop grond ver-
bou word ; (c) deur dreinering en besproeiing kan 'n heeltemal ongeskikte
plek soms verander word in 'n intensiewe produktiewe plek, ensovoorts.
Waar onkoste nie hoofsaak is nie, of waar die prys van vrugte betreklik hoog
is, kan die klimaatsvereistes dikwels kunsmatig daarvoor gereel word. 'n
Voorbeeld hiervan is die verbouing van perskes, kaalperskes, druiwe,
meloene, tamaties, ens., onder glas in Frankryk, die Kanaal-eilande, Engeland,
ens. Minder onder beheer, maar ook net so gespesialiseerd, is die ver-
bouing van vrugte soos appelkose, pere, perskes, kaalperskes, ens., van die
hoogste gehalte op espaliers (latwerk) en teen mure in Frankryk, en ander
Europese lande.

Streng genome, kan enige soort vrugte op enige plek verbou word ;
indien 'n geskikte broeikamer opgerig en vrugbare grond daarheen vervoer
kan word, en 'n geskoolde tuinier daarna kan kyk, sal dit moontlik wees om
perskes, ens., selfs in die Poolstreek te verbou. In die praktyk, egter, word
die plek van 'n boord deur ekonomiese omstandighede bepaal. Vrugte-
bou betaal alleen wanneer die produksiekoste nie meer is as die prys wat
vir die produk ontvang word nie. Dis die veiligste om 'n plek te kies wat
van nature geskik is vir die vrugte wat verbou moet word, en wat nie kuns-
matige hulp vereis nie.

Soos reeds vermeld, is dit raadsaam vir die kweker om, indien die plek
beskikbaar is, vir vrugte in te gaan wat die beste op sy grond sal beant-
woord. In beide gevalle is dit nodig om 'n studie te maak van die weer-
kundige rekords van die plek en die van die naaste weerkundige stasie en
ook om in aanmerking te neem die hoogte van die plek, die topografiese
kenmerke, ligging, watervoorraad, grondtoestande, ens. Windskerms moet
voorsien word op plekke waar daar enige gevaar bestaan dat wind by blom-
en oestyd skade kan verrig.

Ligging van die boord word gewoonlik nie as 'n bale belangrike faktor
in Suid-Afrika beskou nie, behalwe in die geval van pynappels wat in die
oostelike Kaapprovinsie verbou word, waar suidelike hange vermy word
deurdat dit nie genoeg son en warmte gedurende wintermaande kry nie.
Pynappelkwekers in hierdie streek beweer dat sulke toestande nie bevorder-
lik is vir 'n goeie vrugtedrag nie.

Ook waar vroegrypheid 'n voordeel is om hoer pryse vir eetvrugte te
verkry kan 'n noordelike hang, waar die vrugte miskien veertiendae vroeer
ryp word, 'n bale voordelige plek wees, terwyl die suidelike hang van die-
selfde heuwel miskien hiervoor nie geskik is nie, soos bewys is met pitvrugte
in sekere dele van Transvaal.

Die toestande van die paaie vanaf die boord na die versendingsplek,
fasiliteite vir spoorvervoer en beskikbaarheid van arbeid moet ook in aan-
merking geneem word. Vir 'n man met 'n familie kan die maatskaplike
toestand en onderwysfasiliteite ook van belang wees. Ook kan die onkoste
erbonde aan die boordplek 'n beperkende faktor wees.

Daar kan nie genoeg nadruk gele word nie op die noodsaaklikheid om
die plek waar die boord aangele moet word, eers met 'n bepaalde plan te
ondersoek. Foute en mislukkings as gevolg van een of ander gebrek wat
voorsien kon gewees het, is miskien een van die mees algemene foute wat
by Suid-Afrikaanse boorde aangetref word. Daar is byvoorbeeld taamlike

948



VRUGTEBOERDERY

groot lemoenboorde, vernaamlik in die oostelike Kaapprovinsie en in die
westelike Transvaal, wat aangele is op plekke waar die reenval onvoldoende
is en geen besproeiingswater beskikbaar is nie. Sulke boorde beantwoord
dikwels taamlik goed, solank die borne nog jonk is ; die wortels vind kiam
grond as hulle van die stain of uitsprei en die borne !ewer dan vir 'n paar
jaar winsgewende opbringste, maar natuurlik wanneer die wortels van elke
boom uitsprei totdat dit met die van aangrensende borne in die omtrek
in aanraking kom, dan trek die blare die vog vinnig uit die grond en die borne
ly onvermydelik aan droogte en word geteister deur siektes en plae.
Amandelbome wat in byna droe hoeveldstreke geplant is in die veronder-
stelling dat hulle min water nodig het, het om dieselfde redes you dood-
gegaan. 'n Boord kan op viak grond bo soliede leiklip geplant word. So'n
boord van peer- en ander borne is in Natal gesien, en hierdie borne bly klein
en heeltemal onproduktief selfs nadat dit at vir 'n tydperk van meer as tien
jaar daar gestaan het.

Aard van die Plek.—Om 'n vergelyking te maak tussen die verskillende
plekke wat gekies kan word, sal dit raadsaam wees vir die kweker om dit
te doen op die basis van 'n rekordkaart wat die volgende besonderhede
uiteensit :—

1. Klimaat : (a) Gemiddelde reenval, duur van seisoen, en of dit
wisselvallig is of nie, afloop, verdamping, ens.

(b) Temperatuurspeling en uiterstes, afwesigheid van ryp in
lente en herfs, genoegsaam vars lug, ens.

(c) Ongunstige weer soos storms, sterk winde in lente en herfs,
voorkoms van had, behoefte aan windskerms, ens.

2. Beskikbaarheid van besproeiingswater : of die voorraad afhanklik
is, voldoende is en vry is van „ brak " ; koste per morg en wet-
like regte.

3. Grond : (a) diepte (indien diep genoeg, is dit nie nodig om verder
daaraan aandag te gee nie).

(b) Tekstuur ; by. leem, spoelgrond, sanderige, gruiserige,
klipperige, kalkerige, klei of turf.

(c) Toestand ; vrugbaar, swak, uitgeloog, brakkerig of suur.

4. Aard van onderlaag : sand, gruis, harde pan, klei of ondeurdring-
bare rots, aanwesigheid van brak, ens.

5. Gronddreinering : goed of sleg ; indien sleg, kan dit ekonomies
gedreineer word ?

6. Afwesigheid van onbruikbare grond. KontinuIteit van streek.

7. Afwesigheid van doring- of ander bosse en borne. Koste van
uitkap en gelyk maak.

8. Afstand na naaste vervoerplekke of verpakkingskamer.

9. Toestand van die paaie.

10. Afstand van boorde wat met siektes en plae besmet is.

11. Prys per morg.

Addisionele punte waarop 'n draende boord beoordeel kan word :—

12. Aanpassing van soort by streek.

13. Eenvormigheid van borne en opbringsvermod.

14. Afwesigheid van insekteplae en bakteriese of swamsiektes.

15. Afwesigheid van fisiologiese moeilikhede, soos bleeksiekte, ens.

16. Algemene toestand van borne wat betref snoei en bestuur.
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Die eerste wat gedoen moet word om nuwe grond vir 'n boord te
berei, is om die plante wat daarop is uit te roei. Die hoeveelheid werk wat

dit sal vereis, sal afhang van die aard van die plante. Indien
Voor-	 dit Boring- of ander struike is, met borne hier en daar tussen-in,
bereiding

sal die onkoste baie hoog wees. Aan die ander kant weer,van die
Grond.	 sal die onkoste laag wees om grasveld of karoveld skoon te

maak. Die onkoste sal tussen £1 en £10, of gemiddeld omtrent
£4 per halfmorg wees. Al die groot wortels van borne moet uitgehaal word
sodat dit later nie moeite gee met ploeè nie.

Hierna moet die grond gelyk gemaak word. Bulte moet weggeneem
en gate opgevul word sodat dit dan later maklik sal wees om die land te

GRENSOMRE/ N/ NC

Die Vyf- of Tussenplant-stelsel.

besproei en te bewerk. Die grond moet dan 8 of 9 duim diep omgeploeg
en, indien moontlik, ook dwars geploeg, geeg word en gesaai met 'n peul-
plantgewas of 'n vanggewas soon mielies.

Indien die grond nie te hard is en nie bale wortels bevat nie, kan
'n diepvoor-ploeg deur die ploegvore van die eerste of dwarsploeging

.rek word. lndien dit te veel op hierdie tydstip vereis, kan dit gedoen
word wanneer die dekgewas of stoppels ingeploeg word. lndien die land
skuins I'd, sal dit beter wees om langs contourlyne die ondergrond om te
ploeg want dit verseker dat water beter intrek en dit verhoed verspoeling.

Deur die omploeg van die onderblad, word die grond oop, en dit moedig
bakteriese en chemiese verbetering tot groter dieptes aan wat weer ver-
seker dat die borne diep wortelskiet. Hierdie bewerking moenie nagelaat
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word nie, omdat dit anders later skadelik kan wees vir die borne, want dit
kan byvoorbeeld nodig word om die ploegsool in 'n geploegde land op te
breek, en indien die wortels viak is op vlak-bewerkte grond, sal baie van die
wortels gebreek word en die groei van die borne ernstig benadeel.

As die plek daarna nog een- of tweekeer geég word, sal dit geskik wees
om die borne te plant.

Plantstelsels.

In alle beskaafde lande is die waarde van grond en arbeid geneig om te
styg en gevolglik is dit nodig om in beide gevalle spaarsaam te werk te gaan
sodat later nie meer werk vereis word nie. Dit kan tot 'n sekere mate
geskied deur 'n simmetriese stelsel van plant toe te pas, sodat werkdiere
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Die Vierkant-ctelsel.

en masjinerie maklik in die boord kan beweeg. Daar is 'n aantal stelsels
waarvolgens boorde geplant word.

Die belangrikste hiervan is die vierkant-, gelyksydige driehoek-, gelyk-
benige driehoek-, vyfplant-, en contourstelsels. Die reghoekige en heining-
stelsel is minder in gebruik. Die dubbele planting en tussenplanting stelsels
kan by enige van die bogenoemde stelsels ingevoer word, waarvan hulle
wysigings is. Die espalierstelsel van planting is nog nie van belang in Suid-
Afrika nie. Waar grond betreklik goedkoop is en geskoolde arbeid betreklik
duur, soos in Suid-Afrika, vind die eerste twee stelsels meer byval. In
Europa waar net die teenoorgestelde die geval is, was die laaste drie vir
'n baie lang tyd in werking. Waar die prys van grond baie hoog is, is dit
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natuurlik nodig om toevlug te neem tot bale intensiewe metodes van pro-
duksie.

Die Vierkant-stelsel is waar borne ewever en reghoekig van mekaar
geplant word. Die borne rondom enige anderboonn vorm 'n vierkant.
Dit kan in twee rigtings reghoekig met mekaar bewerk word. Dit is die
maklikste en mees algemene stelsel wat gevolg word.

Die Seshoek-stelsel.

Die Gelyksydige Driehoek-stelsel, ook bekend as die seshoek- en die
sewevoudige stelsel, is waar drie borne ewever vanmekaar geplant word by
die hoeke van gelyksydige driehoeke. Die borne rondom enige boom vorm
'n seskant, en tesame met hierdie boom sewe altesaam, dus die twee sino-
nime. Dit kan in drie rigtings bewerk word. Met borne ewever van
mekaar, is dit moontlik om 12 tot 15 persent meer borne te plant, en dit
verskaf beter ruimte as dir '-rkantstelsel. Dit word baie gevolg waar die
land duur en gelyk is en die a.--'dskoste baie hoog.

Die Vyfplant-stelsel is 'n wysiging op die vierkant. 'n Vyfde boom
word eenvoudig in die middel van elke vierkant geplant, waar vier borne
op die vierkant-stelsel geplant word. Hierdie vyfde boom is gewoonlik 'n
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aanvulling wat tydelik geplant word om 'n paar keer to kan dra solank die
permanente borne jonk is en nog nie dra nie. Hulle bestaan gewoonlik uit
perskebome, dadelpruimbome of ander soorte kleinvrugtebome wat vroeg
begin dra. Hulle word tussen appels, pere, okkerneute, pekanneute en
olyfbome geplant en word uitgehaal wanneer die ander borne al die ruimte
vir hulseif nodig het. Aileen twee smal rye kan bewerk word. Indien die
tydelike borne net binne die grense van die permanente buitenste rye kom,
kan omtrent 70 persent meer borne geplant word. Indien hulle buite twee
aangrensende kante van die boord kom, word hierdie syfer verdubbei.

Contourplanting.—Hierdeur word verstaan dat borne op gelyke afstande
vanmekaar in rye fangs contourlyne op taamlike steiltes geplant word.
Die rye is nie noodwendig ewe ver vanmekaar nie, nog minder is hulle
reguit, en hulle word effens onder die werklike contourlyn geplant sodat
die borne maklik langs en tussen die rye besproei kan word. Sours word
terrasse langs die heuwels gemaak en die borne naby die kant van elke

co
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	  4, 	
Die Plant-plank.

terras geplant, maar dit beteken groter onkoste en is nie altoos voordelig
nie. Op hierdie stelsel kan alleen enkele rye bewerk word, maar heuwels
kan op die manier bewerk word wat deur geen ander stelsel moontlik is
nie.

Aantal Borne per halfmorg.—Die aantal borne wat op 'n halfmorg geplant
word op die verskillende vaste stelsels van planting, soos hierbo beskryf,
word min of meer in die volgende tabel aangegee :—

Afstand Vanmekaar.
Voete.

Vierkant- en
Reghoekig. Seshoekig. Vyfplant-stelsel.

10 x 10   436 501 831
12 x 12   303 348 523
15 x 10 	 290
15 x 15 	 193 217 347
20 x 15 	 145
18 x 18   134 142 247
20 x 20 	 108 125 199
22 x 22 	 90 103 173
25 x 20... 	 87
24 x 24... 	 76 86 137
25 x 25 	 70 81 126
30 x 30 	 48 55 83
35 x 35 	 36 41 65

Die kort afstande is bedoel vir kleinvrugtesoorte. wat 'n kort leeftyd
het, soos papaja's, struikvrugte, wingerd, ens. ; die middel-afstande vir
pitvrugte, citrus en meeste subtropiese vrugte, wat almal 'n kort leeftyd
het ; en die grootste afstande vir borne met 'n lang leeftyd, soos appels,
pere, avokado's, okkerneute, pekanneute, olywe, ens., wat bale groot word.
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Op vlak grond moet borne verder vanmekaar geplant word as op diep
grond. Indien 'n beperkte hoeveelheid water beskikbaar is, moet hulle
ook verder vanmekaar geplant word as wanneer water volop is. Betrou-
bare kwekerye sal kan se wat die normale afstand behoort te wees vir die
soorte wat verskaf word.

Indien die grond gereed is vir planting en die afstand vanmekaar bekend
is, is die volgende stap om die plek af te merk sodat die borne simmetries
geplant kan word. Watter stelsel van planting ook al gevolg word, behalwe
die contourstelsel, is dit nodig om 'n basislyn langs die langste kant van die
plek te trek en 'n ander een reghoekig daarmee by elke end. Die basislyn
kan eenvoudig afgemerk word deur 'n wit paal by elke end te plant.
Die eenvoudigste manier waarop 'n reghoek in die land gemaak kan word
is om 'n tou, draad of ketting te neem en as volg tewerk te gaan : Meet
40 voet af vanaf een van die endpale op die basislyn in die rigting van die
ander paal en, deur van die een paal na die ander te kyk, steek 'n pen in 'n
reguit lyn tussen hulle by die 40-voet merk. Meet nou 30 voet met die tou
van dieselfde endpaal af en terwyl dit styf getrek word by die 30-voet merk,
trek 'n boog met 'n stok in 'n rigting min of meer reghoekig met die basis-
lyn. Meet dan 40-voet tou af en laat iemand die een end by die 40-voet
merk op die basislyn styfhou, trek dan 'n ander boog sodat dit oor die vorige
een gaan. Steek 'n pen by die punt waar hierdie twee boe mekaar ont-
moet. Hierdie paal en twee penne verteenwoordig nou die hoeke van 'n
reghoekige driehoek, en die reghoek is waar die paal staan. Enige veelvoud
van die eenhede 3, 4 en 5 sal so'n reghoek gee.

Noem die pale by die ende van die basislyn A en B, met paal A by die
reghoek wat net gemaak is. Deur van A te kyk oor die pen by die 30-voet
merk, plaas 'n derde paal C by 'n afgemete afstand vanaf die basislyn. 'n
Dergelike reghoek moet dan by die ander end van die basislyn gemaak
word met die paal B by die reghoek. Die sylyn kan dan verder getrek word
vanaf B op dieselfde manier, en 'n vierde paal D dieselfde afstand van die
basislyn geplaas word as C. Die basislyn A tot B kan nou afgemeet word
en die afstand tussen C en D moet dieselfde wees. Indien die vier pale nie
die hele boord insluit nie, sal hulle ten minste 'n groot reghoek vorm en
alle ander lyne kan hiervandaan getrek word.

Om die plekke af te merk waar die borne geplant moet word, plaas
penne by die nodige afstande langs die basislyn, beginnende by A, en langs
die lyn, C—D beginnende by C. Pen die sylyne A—C en B—D af, beginnende
by A en by B onderskeidelik.

Die eenvoudigste metode om die penne binne 'n groot reghoek te plaas,
is vir Brie mans om saam te werk. Een kyk vanaf die basislyn na die lyn
C—D ; 'n ander kyk weer van een sylyn na die ander, en die derde man steek
die pen op die punt waar die twee gesigslyne oormekaar val, soon aangewys
word deur die ander twee persone. Met 'n bietjie ondervinding kan
omtrent 3 morge op 'n agtuur-dag afgepen word, indien die afstand van die
borne vanmekaar middelmatig is.

'n Ander metode is om die afstande langs die sylyne eers af te steek
met behulp van 'n draad waaraan metaal knoppe vasgesoldeer is of gekleurde
band op die nodige afstande vanmekaar gebind is. Die draad word dan op
die basislyr gesit en die penne word op die merke ingeslaan. Dit word dan
na die eers penne op die sylyne geneem en in 'n lyn getrek parallel met
die basislyn jie penne word ingeslaan en so voort totdat dit klaar is.

Soms w, rd die afpenning binne die groot reghoek nie gedoen nie en
die borne word direk by die merke op die draad geplant.
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Wanneer die plek van die boord eindelik afgepen is, word die plant-
plank gebruik. Dit is 'n ligte stuk plank 5 tot 6 voet lank, 4 tot 6 duim wyd
en omtrent 1 duim dik. Dit het 'n keep by elke end en een by die middel
aan die een kant. Voordat die gat vir die boom gemaak word, word die
middelste keep van die plank teen die afnnerkpen geplaas en 'n ander pen
word by elke endkeep ingeslaan. Die plank en pen kan nou weggeneem
en die gat gemaak word. As die gat gereed is vir die boom word die plank
weer met sy endkepe by die penne geplaas en die boom neem die plek in
van die pen by die middelste keep van die plank, en is dus behoorlik in lyn,
sonder dat dit verder gemeet of besigtig moet word.

Die gat moet omtrent 2 voet vierkant en 18 duim diep wees. Die
bodem moet met 'n spitvurk tot die voile lengte van die tande losgemaak
word, en die kante ook daarmee losgesteek word. Indien die grond van-
tevore goed met 'n grondsool-ploeg omgewerk was, is dit nie nodig om
'n groter gat te grawe as wat die wortels sal hou, en die planter toelaat om
daarin te staan met die doel om die grond met sy voete vas te trap nie,
maar dit kan nooit skadelik wees as dit dieper is nie, want dit stel mens in
staat om enige voorwerpe te verwyder wat die groei van die wortels ver-
hinder.

Voordat die boom geplant word, moet daar weer grond in die gat kom
en styf vasgetrap word totdat dit die nodige hoogte bereik het. Die plant-
plank moet dan weer oor die gat en die boom teen die middelkeep gesit
word. Gooi nou 'n bietjie grond in die middel van die gat totdat die
kwekerymerk, wat op die stam gesien kan word, gelyk is met die plank.
Sprei die wortels eweredig oor hierdie hoop en strooi los grond daaroor,
maar hou die boom regop, trap goed vas, gooi meer grond in totdat die gat
opgevul is.

Appelbome word gewoonlik 'n bietjie dieper geplant as wat hulle in
die kwekery gestaan het, en sitrusbome in bietjie vlakker. Indien die
borne takke het, sal dit goed wees om die sterkste tak na die kant van die
wind te sit. Snoei die hoofstam kniehoogte, verwyder al die takke behaiwe
3 of 4 sytakke, en snoei hierdie takke tot omtrent ses duim lank terug (sien
Hoofstukke, VII, VIII en IX). Maak 'n ronde grondwalletjie rondom die boom
en gooi vier of vyf gallon water daarin om die boom te laat vassak, en wit
dan die stamme of bind dekgras of strooi rondom hulle as 'n beskerming
teen sonbrand.

VII. Sitrusbome.
Daar die leser die vorige hoofstukke kan naslaan is dit onnodig om die

klimaats-, grond- en watervereistes weer hier te bespreek. Hierdie hoof-
stuk sal beperk word tot die bespreking van die behandeling van sitrusbome
en die beheer van die boord onder Suid-Afrikaanse toestande, hoewel
elke afsonderlike boord kan verskil van die algemene en dus 'n besondere
behandeling nodig het. Sitrusbome kan in verskillende seisoene geplant
word, daar hulle verskillende rus- en groeiperiodes gedurende die jaar het.
Een van die rusperiodes moet gekies word om in te plant, en die beste een
is gedurende die begin van die reenseisoen of in Desember of Januarie, na
gelang van die plek. As dit nie gerieflik is nie, is die tweede beste periode
gedurende die eerste Ientemaande, September of Oktober, wanneer dit
nodig sal wees om te sorg dat die borne op tyd besproei word gedurende
die volgende maande.
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Onder normale toestande kan Washington-nawels en Middellandse
soetlemoene 18 tot 22 voet van mekaar geplant word, terwyl pitlemoene,
Valencias, du Rois en ander soorte wat welig groei, 22 tot 25 voet van mekaar
kan kom. Nartjies, Bitter Seville, pompelmoese en lemmetjies (limes) kan
nader aan mekaar kom. Suurlemoene en pomelo's moet verder van mekaar
kom. Kumquats het nie meer as 10 of 12 voet tussenruimte nodig nie.
Daar sitrusbome groenblywend is, is dit van belang om hulle soveel moont-
lik by hul omgewing aan te pas om te voorkom dat hulle sal ly as gevolg
van onvoldoende vog en hul jongvrugte afval. Meer spasie moet gegee word
aan borne—

(a) as die grond vrugbaar en diep en die watervoorraad volop is,
want borne sal onder hierdie omstandighede geneig wees om
groot te groei ;

(6) as die grond vlak is, daar dit die wortels meer ruimte sal laat om
uit te sprei.

(c) as die watervoorraad beperk is, sodat die borne die vog in die
grond nie te gou sal uitput nie.

Dit het 'n algemene gewoonte geword om byna at die blare of te stroop
sodra die borne geplant is ; dit is raadsaam omdat daardeur in ons drod
klimaat vermy word dat die hout verlep, maar as die borne in 'n nat seisoen
direk geplant word uit 'n kwekery in die buurt, kan alleen die takke tot
omtrent een-derde van hul lengte afgesny word.

Sitrusbome moet laag gehou word en die takke moet weg van die grond
of wees as daar nie vrugte aan is nie. As die gewig van die vrugte die takke
aftrek op die grond moet hulle gestut word. Lae borne het die volgende
opvallende voordele bo hoe borne wat nog hier en daar, veral in ou pit-
lemoenboorde gesien word, nl. die digte blare van die lae borne beskerm
die stam en hooftakke teen warm drod winde en moontlik ook koue ; skielike
veranderings in temperatuur vind nie so maklik plaas nie ; lugbewegings
is nie so vinnig nie en verdamping word hierdeur beter teengewerk ; hulle
is ook nie so blootgestel aan beskadings deur windstorms nie ; dit is makliker
en goedkoper om die vrugte te pluk, en die koste van beroking en spuiting
word aanmerklik verminder.

Lote wat ontwikkel onderkant die okuleerplek moet met 'n skerp
mes gelyk met die stain afgesny word, om te verhinder dat ander op die-

Snoei. selfde plek uitkom. Die jong boompies moet met hierdie
doel verskillende kere gedurende elke groeiseisoen deurgegaan

word. Solank die borne jonk is, is dit bale belangrik om hulle ook dikwels
deur te kyk om lemoen-skoenlapper-ruspers te verwyder, wat aansienlike
beskadigings kan veroorsaak.

Om borne laag te hou, moet die hoofstam op 'n lengte van 18 tot 24
duim afgesny word met planting. As dit vertakkings het, kan 3 tot 4 takke
naby die top gelaat word en die ander moet afgesny word. Hierna moet
die nuwe uitgroeisels bokant die okuleerplek liewers alleen gelaat word vir
. ttrent twee jaar, wanneer hulle gesnoei word om die onnodige en lastige
takke te verwyder. Die beginner is meer geneig om te veel as te min aan-
dag aan die snoei van jong sitrusbome te gee. Hy moet onthou dat hoe meer
blare 'n boom het, hoe groter die waarskynlike ontwikkeling van sowel
die wortels as die boom is en dat elke blaar en takkie nuttig is om die stam
in skaduwee te hou.

Dit is beter om sitrusbome ongesnoei te laat as om te erg besorg
te wees oor die verwydering van skynbaar lelike takke, wat gou deur
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ander gebalanseer word as hulle alleen gelaat word. Dit is die natuurlike
neiging van sitrusbome om 'n simmetriese, lae, ronde kroon te vorm as
hulle volgens genoemde manier behandel word. Geen formele snoei word
aangeraai vir groot borne wat dra nie. Dit het nog nooit geblyk dat snoei
van enige waarde is vir die sitrusboom of vir die grootte, die gehalte of die
hoeveelheid van die vrugte nie.

Aandag moet gegee word aan die verwydering van dooie, siek of be-
skadigde takke, en as takke sonder vrugte afsak op die grond moet hulle
verwyder word. Hulle moet gelyk met die hooftak afgesny word. As
die blare so dig word dat die binneste takkies doodgaan aan gebrek aan lug
of nie vrugte dra nie, kan dit nodig wees om die boom uit te dun, deur 'n
paar takke te verwyder en die kroon sodoende 'n bietjie losser te maak.
Mens moet egter nie dink dat 'n boom te dig is nie, solank dit binne nog
vrugte dra.

As dit nodig word om 'n groot tak of te saag as gevolg van siekte of
beskadiging, moet dit eers aan die onderkant omtrent 6 duim van die stam
afgesaag word totdat die saag vasknyp, en dan moet dit omtrent twee duim
verder van die stam aan die bokant gesaag word totdat die tak deur sy eie
gewig afval. Die stomp moet dan gelyk met die stam afgesaag word en die
wond moet geverf word met een of ander asfalt-produk of goeie witlood-
verf wat, indien gewens, dieselfde kleur as die stam kan he. Die afgesnyde
bas en rante van die wond moet geverf word met was (Shellac) of verf voor-
dat die hele plek geverf word. Alle saagplekke wat groter as 1-duim is,
moet op hierdie manier behandel word om uitdroging en die indringing
kieme van te vermy.

Die beheer van sitrusboorde moet aanpas by die verskillende grond-
soorte en kan afwissel in naburige streke. Die algemene praktyk in meeste

Suid-Afrikaanse nawellemoen-streke moet ongeveer as volg
Boord-	 wees : Ongeveer Augustus of kort voordat die borne in voile
behandeling.

bloei is, moet 'n maklik beskikbare stikstofmisstof toegedien
word (soos byv. natriumnitraat of amoniumsulfaat) reg onderkant die tak-
kring en 'n bietjie verder. 	 Vir Jong borne van 2 tot 4 jaar oud sal onge-
veer 1 lb. genoeg wees.	 Die hoeveelheid kan vermeerder word tot 4 of
5 lb. per groot boom, en in hierdie geval is dit beste om dit uit te strooi
onder die borne.	 Hierna moet dit geeg en besproei word.	 Alle sitrus-
borne moet besproei word net voor dit blow. In September en Oktober
of totdat die somerreens begin, sal dit nodig wees om van tyd tot tyd te
besproei en te skoffel. Gedurende Oktober tot Januarie, na gelang van
die lokaliteit, meet 'n dekgewas van kafferboontjies of Indiese hennep op
goedbereide grond in rye gesaai of uitgestrooi word. Hierdie dekgewas
meet gedurende die somermaande bly staan om ingeploeg te word net voor-
dat die reens gewoonlik ophou, d.w.s. in Februarie, Maart of April. As
kraalmis of enige ander lywige organiese materiaal op die boord toegedien
word, is dit goed om dit uit te strooi oor die dekgewas en dit alles tot 'n
goeie diepte in te ploeg. Tien tot 12 ton lywige organiese misstof per half-
morg is 'n redelike hoeveelheid vir meeste Suid-Afrikaanse gronde. Na
die ploeg moet die grond fyn gewerk word.

Gedurende die volgende maande tot Oktober, wat gewoonlik sender,
reen is, moet opgeiet word of die borne nie miskien te min water het nie
en die boord moet besproei word voordat die borne enige blyke toon van
gebrek aan water. As die rante van die blare opkrul is dit 'n eerste bewys
van 'n watertekort, maar mens moet oppas dat dit nie miskien maar net die
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gewone verlepping is nie wat dikwels voorkom op bale warm namiddae.
As die grond ondersoek word met behulp van 'n grondboor, sal enige twyfel
in hierdie verband verwyder word. Na 'n paar jaar ondervinding weet die
kweker vanself wat die nodige besproeiings-program vir sy boorde is.

Die hoofdoel van bewerking is om onkruid te bestry, daar dit met die
borne kompeteer. Sommige geesdriftige kwekers is geneig orn bewerking
te oordryf. Die leser word verwys na Hoofstuk IV in verband met die
behandeling van die verskillende grondsoorte en na Hoofstuk III in verband
met die gebruik van water.

Orn die vornning van 'n harde onderlaag te verhinder is dit raadsaam om
die een jaar omtrent 6 of 7 duim diep te ploeg en die ander jaar 9 of 10 duim,
ens. Om die grond gelyk te hou, is dit nodig om die een jaar van die borne
of weg te ploeg en die volgende jaar na hulle toe. As die borne oud word
en die spasies tussen hulle met wortels opvul, veral as die wortels om een of
ander rede vlak is, moet daar vlak geploeg word, en dit sal selfs nodig wees
om dit heeltemal te laat staan en alleen die skoffelploeg en graaf te gebruik Dit
is nie nodig om ploeery te oordryf nie as dit die wortels beskadig en gevolglik
'n verlies aan vrugte veroorsaak. Somergewasse word gesaai in die boord
om humus in die grond te kry, om die tekstuur en die waterhougehalte van
die grond te verbeter, om te vermy dat die grond verspoel, om skaduwee
op die grond te kry, om nitrate te bewaar, en om die toevoeging van stik-
stof aan te help.

In sitrusboorde kan gewasse verbou word solank die borne nog jonk
is. Papaja's en tamaties word taamlik algemeen vir hierdie doel gebruik in
die Transvaalse laeveld. Geen gewasse moet ingesit word na die borne 3
tot 4 jaar oud is nie. In sitrusstreke, waar pynappels ook groei, skyn daar
geen rede te wees waarorn die laaste nie ook tussen die borne geplant sal
word nie. Dit word natuurlik veronderstel dat die kwaliteit van die
besproeiingswater vir sulke gewasse goed is en dat die boordbome nie
hierdeur 'n oormaat van water sal kry nie.

Die bostaande bernistingsprogram veronderstel dat die grond gemiddeld
vrugbaar is en vir 'n lang tyd met sukses gebruik kan word. Baie Suid-
Afrikaanse gronde het egter tekort aan seker chemiese bestanddele, en dit
skyn nodig om hierdie gebreke aan te vul deur die toediening van kuns-
misstowwe. Die toediening van 'n beperkte hoeveelheid fosfatiese, potas-
houdende of gebalanseerde kunsmisstowwe kan selde skadelik wees en kan
min of meer gereeld met blykbaar goeie resultate gebruik word. Die
beste resultate word blykbaar verkry as sulke misstowwe toegedien word
by die saai van 'n dekgewas, daar dit 'n welige groei aanhelp. Nieteenstaande
die besliste aanbevelings van somnnige persone, is dit alleen billik om te
erken Is nog nie in staat is om definitiewe aanbevelings te maak vir
alle streke en boorde nie. Hierdie vraagstuk word wetenskaplik onder-
soek in verskillende dele van die Unie, en dit sal nie lank meer neem voordat
definitiewe aanbevelings van bennisting vir verskillende dele van die Unie
gemaak word nie.

Sitrusbome kan vrugte voortbring wat nie soorteg is nie of hulle kan
onderhewig wees aan bloeiselafwykings waardeur bedoel word dat party van

die lote geneig is om of te wyk van die normale tipe, en vrugte
Oorwerk	 lewer van verskillende tipe en kwaliteit. Sulke lootver-
van Borne.

anderings is gewoonlik minderwaardig, maar dit kan ook beter
wees as die normale. Die oorspronklike Washington-nawel is so 'n loot-
verandering wat plaasgevind het in 'n boom in Bahia, Brazil, en 'n beroemde
ontwikkeling deurgemaak het in Kalifornie.
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Hierdie neiging is maar net onlangs volgens sy regte waarde geskat,
en duisende minderwaardige borne is in Suid-Afrika gekweek voordat uit-
gevind is dat hulle ongeskik is. Eienaars van sitrusboorde moenie tevrede
wees met 'n algemene skatting van die opbringste van hul borne nie. In
byna alle boorde is daar borne wat nie dra nie, borne wat min dra, of miskien
borne wat groot opbringste van 'n swak tipe gee. Om hierdie borne te vind
is dit nodig dat die kweker 'n rekord van elke boom sal hou wanneer die
vrugte gepluk word. As hy na 'n paar jaar se noukeurige waarneming oor-
tuig is dat party van sy borne nie hul koste betaal nie, moet hy hulle tot 'n
beter en meer produktiewe soort oorwerk. Hierdie beter soorte kan hy
in sy eie boord kry op die basis van elke boom se opbrings. Dit kan selfs
vir horn baie beter wees om lote van sy eie borne te gebruik as om hulle
elders te kry, omdat hy hierdeur 'n groter eenvormigheid van borne en
vrugte sal verkry. Daar is ook die gevaar dat die lote van 'n ander persoon
se beste borne nie bevredigend kan wees nie, as dit oorgebring word na 'n
ander plek.

By die oorenting van jong borne in 'n ander soort, klas of tipe, of by die
oorwerk van ou borne, is daar verskillende moontlike metodes

(1) Die hele top kan afgesaag word tot op die stam of op die hooftakke
wat dan dadelik geent of geokuleer kan word.

(2) Die hele top kan afgesnoei word soon in (1), nuwe lote kan toegelaat
word om te ontwikkel en hierop kan geent word op een of ander geskikte
tyd.

(3) 'n Deel van die top kan afgesny word, en 'n paar groot takke kan
gelaat word om skaduwee te gooi op die stompe wat dadelik geent kan word
of anders toegelaat word om lote te vorm waarop later geokuleer word.

(4) Die toppe kan onaangeraak gelaat word. Op goedgeplaaste hoof-
takke kan die bas oor 'n vlak van omtrent 3 by 2 duim afgeskil word totdat
dit omtrent duim dik is en dan kan in die middel daarvan 'n oog geplaas
en op die gewone manier vasgeheg word met 'n lap wat met was gesmeer
is, of anders met 'n stuk rubberband. Die orige onbedekte dele van die
plek moet dan bedek word met entwas of verf om uitdroging te vermy.
As daar net bokant die plek 'n keep in die tak gesny word, sal dit help om
die oog vinniger te laat ontwikkel. Dis nie nodig om die tak of te saag
voordat die oog omtrent 'n seisoen gegroei het nie.

In alle gevalle moet die kaal takke en stam gewit word om te vermy
dat die son dit verskroei. Die tweede metode skyn in Suid-Afrika die
populerste te wees. Die metode wat verkies word, moet natuurlik vol-
doen aan die vereistes van smaak of geskiktheid. Die voor- en nadele van
elke besondere metode hoef nie hier bespreek te word nie. Die beste tyd
vir die verskillende werksaamhede wat in verband staan met oorwerking
word aangegee in die boord-kalender (Hoofstuk XII).

Ou of verwaarloosde borne word selde verjonk, maar as 'n ou ver-
waarloosde boord gekoop word en dit word gevind dat dit deur plae besmet
is en vol droe takke en onproduktief is, is die vinnigste manier om dit in
'n betalende en produserende toestand te kry, om dit te verjonk deur sterk
te snoei, gevolg deur 'n swaar bemisting, goeie grondbewerking en goeie
besproeiing. Voordat enige onkoste gemaak word, moet die grond en die
borne noukeurig ondersoek word. As die grond 'n goeie tekstuur en diepte
het, en die wortels, stam en hooftakke van die borne stewig en vry van
skurwebas en kraagvrot is, sal dit waarskynlik betaal om die werk te onder-
neem. Dit moet by voorkeur gedurende die winter in die rusperiode
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gedoen word. Die top moet goed gesnoei word tot op die gesonde takke,
om sodoende 'n raamwerk te laat, bestaande uit 'n taamlike groot en goed-
gevormde kroon. Al die klein dooie, skurwe, swak takkies op hierdie raam-
werk moet gelyk met die hooftakke gesny word. Die takke moet dan gespuit
word met kalkswawel voordat die lote uitkom. Die snoeisels moet so gou
moontlik verbrand word om herbesmetting te voorkom. Behalwe wan-
neer die wortels baie naby aan die oppervlakte is, moet die boord dwars
geploeg word tot 'n diepte van 8 tot 12 duim. Die boord moet dan goed
natgelei word en as die grond in goeie bewerkingstoestand is moet dit
goed bewerk word. As die grond geneig is om gedurende die lente uit te
droog, moet dit besproei en daarna geskoffel word om korsvorming te vermy.
Net voor die somerreens moet 'n swaar toediening van minstens 15 of 20
ton per morg lywige kraal-, stal- of ander organiese mis in die boord gestrooi
word. Na die eerste deurwekende reen (so gou as die grond bewerk kan
word) moet hierdie misstof ingeploeg en die grond fyn geeg word vir 'n
dekgewas, soos kafferboontjies of sunn-hennep en die verdere behandeling
kan dan geskied soos aangegee vir normale boorde. Vir die bestryding
van insekteplae of swam- of bakteriese siektes word die leser verwys na
Afdeling 9 elders in hierdie uitgawe. Vir die besonderhede in verband
met die tyd vir die verskillende werksaamhede in die boord moet die boord-
kalender (Hoofstuk XII) geraadpleeg word.

VIII. Somervrugte en Neute.
Blaarwisselende of somervrugtebome sluit al die verboude vrugte in

wat in gematigde temperature aard en hul blare afgooi, en 'n rusperiode
deurmaak afgesien van die rusperiodes wat toegeskryf kan

Algemene	 word aan omgewingsfaktore. Hul klimaats-, grond- enBeskouings.
watervereistes is kortliks beskrywe in die voorgaande

hoofstukke.

Alle blaarwisselende vrugtebome moet geplant word gedurende die
wintermaande. Omrede die ooreenstemmende wyse van groei in die seisoen
(nie dra-gewoontes nie) is die beheer van somervrugte-boorde van alle soorte
in hoofsaak dieselfde, en is in hoofsaak aangepas by die geaardheid van die
grond waar die bome geplant is, met plaaslike afwykings as gevolg van ver-
skil in klimaat.

Blaarwisselende borne kan egter saamgevat word in definitiewe tuin-
boukundige groepe volgens die soort vrugte wat hulk dra, by.: klok-
huisvrugte, pitvrugte, bessies, ens. Hierdie verskillende soorte vrugte
kom op verskillende maniere op die boomsoorte voor wat dit nodig maak
om die borne van elke groep op verskillende maniere te snoei en te behandel.
Die verskillende soorte (genera) wat hierdie verskillende tuinboukundige
groepe vorm, bestaan uit 'n aantal spesies wat weer bestaan uit baie varieteite.
Algemeen gesproke het die vrugtekweker alleen met die verskillende
varieteite te doen, en by moet weet dat party van hierdie so baie van-
mekaar verskil dat hulle verskillende behandeling vereis onder dieselfde
toestande. Dieselfde varieteite kan selfs verskillende behandeling vereis op
verskillende plekke.

Stelsel van Snoei.

Dit is dus onmoontlik om in besonderhede inligting te verskaf op die
snoei van elke varieteit, en omtrent die wysigings wat nodig word deur
sekere plaaslike faktore. In die volgende bladsye sal daar 'n kort
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beskrywing gegee word van die algemene metode van die oplei en snoei
wat aanpas by en geskik is vir die volgende groepe, nl. : Pitvrugte, d.w.s.
perskes, kaalperskes, pruime, appelkose en kersies ; Klokhuisvrugte, d.w.s.
appels, pere en kwepers ; Neute, d.w.s. amandels, okkerneute en pekan-
neute ; Brame, d.w.s. frambose, swartbessies (mak-brame) en loganbessies ;
Druiwe, d.w.s. tafeldruiwe en rosyntjiedruiwe.

In die vorige Hoofstuk is gese dat snoei nie belangrik is by sitrus-bome
nie. By blaarwisselende borne kan dit egter as die belangrikste werksaam-
heid beskou word. Pit- en klokhuisvrugte-borne sal nie groot, goed-
gevormde, hoe-kwaliteit vrugte lewer as hulk nie taamlik gereeld gesnoei
word nie. Origens is hulle bale min onderhewig aan knopafwykings en
verlang dus op hierdie punt geen aandag van die kweker nie.

Dit is onmoontlik om te se waar en wanneer snoei begin het, maar dit
is vir eeue reeds in Asie en Europa met die grootste sorgvuldigheid beoefen.
Toe die vrugtebou-praktyk uit Europa ingevoer is na Suid-Afrika en elders,
het die beoefening van hul snoeimetodes saam oorgekom en dit was dus die
eerste metodes wat toegepas was op plekke waar Europese emigrante
blaarwisselende vrugtebome verbou het. Europese vrugtebou is, soos in
Hoofstuk VI aangetoon, aangepas by 'n intensiewe verbouing op duur grond,
met behulp van betreklike goedkoop en geskoolde arbeid. Dus is snoeiwerk
daar verfyn tot die behandeling van die spoor of vrugdraende tak as die pro-
duksie-eenheid Die boom self het die eenheid van produksie geword en
nie die spoor nie, en gedurende die afgelope 20 jaar is die kort, swaar terug-
snoei-metode geleidelik verplaas deur die lang, Iigte uitdun-metode, veral
by die begin van nuwe boorde met jong boompies.

Daar die ou stelsel van kort-snoei in bale handboeke en bestaande
pamflette beskrywe is, is dit nie nodig om verder daarop in te gaan nie.
Waar dit op draende borne vir 'n paar jaar agtermekaar beoefen is, is daar
'n gevaar dat 'n deel van die vrugdraende takke sal doodgaan as die lang-
snoeistelsel te skielik ingevoer word. Dit is dus beter om dit nie sonder
die advies en leiding van 'n bekwame tuinboukundige te doen nie. In die
algemeen is die langsnoei-stelsel toepaslik op alle blaarwisselende vrugte-
bonne, met uitsondering van die wat genoem word waar nodig. Nuttig-
heidshalwe kan dit beskrywe word onder die groepe wat hierbo aangegee is.

As pitvrugtebome (perskes, kaalperskes, pruime, appelkose en kersies)
van die kwekery ontvang word, moet hulle by voorkeur „ jaaroud groei "

wees met goed-gewortelde, enkel stammetjies. Hulle moet
Ligte snoei teruggesnoei word tot 'n hoogte van omtrent 20 duim, d.w.s.
van Pit-

op kniehoogte, sodra hulle geplant is. Sours roei hierdiegvrugtebome.
bonne besonder welig en produseer 'n klomp sytakke wat

hulle laat lyk op twee-jaaroud kwekeryboompies. In hierdie gevalle moet
die middelste regop loot terruggesny word tot kniehoogte en as die sy-
takkies onderkant hierdie punt tenger en min-belowend is, moet hulle bo-
kant die eerste ogle afgesny word. As hulle sterk en goed rond-om die
stam geplaas is, en vertikaal goed gespasieer is langs die stam, kan 3 van
hulle bly sit en dan omtrent 4 tot 6 duim lank afgesny word sodat hulle die
toekomstige hoofbasis van die takke kan vorm.

Snoei gedurende die eerste 3 jaar moet ten doel he om die boom op te
lei om 'n deeglike raamwerk van goedgeplaaste takke te vorm wat instaat
sal wees our swaar vrugteopbringste te dra sonder dat daar gevaar is dat
hulle sal afskeur. Die kelk-vorm word baie geskik geag orn aan hierdie
vereistes te voldoen en dit is baie geskik vir die vereistes van boord-
behandeling. In die kusstreke van die Kaap word die oop kelk-vorm die
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beste geag daar dit nodig skyn te wees om sonlig in die boom toe te laat om
goeie kleur in die vrugte te ontwikkel. Op die Hoeveld en onder soort-
gelyke klimaatstoestande is die takke van die oop kelk-sisteem geneig our
te skroei as gevolg van die skerp sonlig en droe atmosfeer veral waar die
bas van die takke blootgestel word as dit buig onder die gewig van 'n swaar
vrugtedrag. Die regop kelk-vorm moet dus gebruik word om hierdie gevaar
te voorkom ; in hierdie geval beskerm die leier-takke mekaar.

Gedurende die voorjaar na die borne geplant is, is dit goed om hulle
deur te kyk en al die lang lote te verwyder behalwe 4 of 5 waaruit die regop
lote gekies word by die eerste snoei in die winter. Die lote wat bly sit moet
vertikaal minstens 3 of 4 duim van mekaar op die stam wees, en moet so
reelmatig moontlik rondom die stam versprei wees. Blaartrosse en klein
lootjies moenie verwyder word nie. Hulle voorsien skaduwee en help die
groei aan.

Die eerste snoei in die winter moet bestaan uit die uitdun van die
rustende lote tot 3 (nie meer as 4 nie)—goedgespasieer en versprei soos
hierbo aangegee. Spore en klein sytakkies moenie verwyder of kort gesny
word nie. As die regop lote 'n hoogte van 5 voet bereik, en nie vertak is
nie, moet hulle teruggesnoei word tot 'n hoogte van 3.1- tot 4 voet. As
hulle vertak is, moet die vertakkings uitgedun word our nie meer as 6
hoofvertakkings te laat nie op 'n hoogte van 5 voet ; top nie terug nie,
behalwe as hulle van ongelyke hoogte is, in watter geval die langes bietjie
onderkant die gemiddelde hoogte van die ander afgesny moet word. As
die regop lote nie die hoogte van 5 voet bereik nie, moet die langstes net 'n
bietjie onderkant die horisontale hoogte van die ander afgesny word ; soveel
moontlik van hul end-ogies moet onbeskadig gelaat word.

In die geval van appelkose en perskes sal jaar-oud boompies in party
streke 'n paar vrugte dra. Die moet you verwyder word. Gedurende die
sourer moenie gesnoei word nie, behalwe vir die verwydering van suiers
en waterlote op die hoofstam. In die somerreenstreek sal baie pitvrugte-
borne in die tweede winter meer as 8 voet hoog wees. By sulke borne moet
die hooftakke uitgedun word om nie meer as 6 op 'n hoogte van 5 voet te
laat nie, en vir die vol kelkvorm nie meer as 10 nie, of hoogstens 12, bokant
daardie hoogte. Die maksimum vir die oop kelkvorm moet 8 tot 10 wees.
Hulle moet goed van mekaar af staan. Dit behoort nie moeilik te wees om
genoeg goed-verspreide jongtakkies te kry nie, behalwe wanneer hulle in
die voorsomer deur wind afgebreek is. As takke deur wind beskadig is,
moet die langste hooftakke, onderkant die wind, verwyder word, maar die
boom moet nie aan die windkant gesnoei word nie. As enige van hierdie
hooftakke 'n voet of meer by die gemiddelde verbysteek, moet hulle 'n
bietjie onderkant die gemiddelde hoogte afgesny word. Moenie die end-
ogies van die ander hooftakke verwyder nie, tensy hulle nie goed vertak
is nie. Laat staan kort sytakke en spore. By sommige appelkoos-varieteite
skyn daar moeilikheid te wees om spoortakkies te ontwikkel onderkant die
fyntakkies op die middeldeel van regop lote. By sulke varieteite skyn dit
nodig te wees om die regop lote net onderkant die fyntakkies af te sny.
Dit sal die sytakkies en spore uitforseer op 'n deel van die raamwerk wat
anders kaal sou gewees het, maar die boom sal langer neern om die voile
grootte te bereik. In streke waar pitvrugte-bome nie so welig groei as wat
by hierdie behandeling veronderstel word nie, is dit alleen nodig om regop
lote, wat by die ander verby groei, terug te hou en om die wat bokant 5
voet is tot 6 uit te dun en die bokant daardie hoogte tot 10.

In die lente wat op die tweede winter-snoei voig, d.w.s. as die borne
hul derde jaar in die boore begin, kom daar sours 'n taamlike vrugtedrag.
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As 'n kweker verlei word om party daarvan te laat rypword, moet hy die
vrugte beperk tot sytakke en spore wat op twee-jaaroud hout groei en die
vrugte moet uitgedun word tot minstens drie duim van mekaar. Onder
geen omstandigheid moet hy toelaat dat daar vrugte rypword op lote van
die vorige seisoen nie, daar die gewig die takke sal aftrek en die uiteindelike
vorm van die boom sal beskadig (om niks te se van die verswakkende uit-
werking wat die drag op die groei van die boom het nie). Alle regop lote
wat daardie hoogte bereik, moet dan teengehou word. Alle lote wat meer
as die gewenste aantal regop lote vorm, moet uitgedun word deur hulk by
die uitgroei-punt gelykaf te sny. As daar toevallig 'n beter geplaaste loot
as die oorspronklike regop tak naby die top verskyn, kan die ou regop loot
heeltemal verwyder word om plek te maak vir eersgenoemde. Groot en
kruisende sytakke moet verwyder word. As sytakkies of spore nader as
twee duim van mekaar langs die tak af sit, kan hulle uitgedun word tot 2
of 3 duim vanmekaar af. Hulle moet nie korter gesny word nie, maar as
hulle vertakkings het kan die ouer dele heeltemal verwyder word. Die
doel is om elke tak te bedek met vrugdraende spore of takkies van die mik
tot by die punt. Die hele raamwerk van die boom moet bedek wees met
vrugdraende takkies. As daar twyfel bestaan in verband met die ver-
wydering van enige vrugdraende takkies onderkant skouer-hoogte moet
hulle nie verwyder word rile, want dit is moeilik om die takkies op die laer
takke met ander te vervang. As soortgelyke twyfel omtrent takkies bokant
daardie hoogte bestaan, moet hulle verwyder word, daar dit taamlik maklik
is om takkies in die hoer deel van die boom te vervang, en as die blare bo in
die boom baie dig is, sal die laer spore miskien doodgaan deur gebrek aan
lig en lug.

Alle daaropvolgende jaarlikse winter-snoei moet ten doel he die bewaring
van spore (pruime, pruimedante, appelkose en kersies), die konstante
vervanging van vrugdraende sytakke (perske, kaalperske, ens.), die ver-
wydering van suiers, waterlote, swak en dooie hout, en nou en dan die ver-
plasing van 'n swak tak deur 'n sterker een. Dit is selde nodig om by so 'n
snoeistelsel 'n saag te gebruik. Byna alles kan met 'n snoei-sker gedoen
word. Hoe swakker die groei van bonne, hoe strawwer moet die leierlote
teruggesnoei word ; perske- en kaalperskebome wat dra, moet oor die
algemeen strawwer gesnoei word as appelkoosbome, en laasgenoemde weer
meer as pruimbome.

Pruimedante en kersies het na die derde en vierde jaar net 'n twee-
jaarlikse ondersoek nodig vir die verwydering van enige digte groei naby
die top van die boom en die verwydering van dooie of siek hout. Moenie
die oplei en vorming van vrugtebome aan toeval oorlaat nie, daar dit swaar
verliese kan veroorsaak deur skeuring en onkoste as gevoig van die vasbout
van die geskeurde mikke en die verwydering van groot lastige takke, om
nie te praat van die gevaar vir verrotting wat altyd by groot wonde kan
intree.

Lang-snoei kan, soos kort-snoei, op baie maniere uitgevoer word. Dit
moet liefs so eenvoudig moontlik wees. As die kweker eenmaal besluit het
op die vorm wat hy wil he, moet hy dit noukeurig neerskrywe vir inligting
en 'n kopie daarvan op 'n plek sit waar sy snoei-assistente dit enige tyd kan
raadpleeg. Die hoofpunte van die stelsel kan in tabelvorm opgestel word
vir maklike raadpleiging. Die stelsel hierbo beskryf wat gebaseer is op die
beste beskikbare inligting, kan toegepas word op perskes onder hoeveldse
of Karo-toestande ; in hierdie geval kan die verskillende werksaamhede as
volg getabelleer word :-

A. Aanwysing vir die Raamwerk van die Bome.—(1) Laat 3 (nie
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meer as 4) hooftakke staan omtrent 3-4 duim van mekaar langs die
hoofstam. (2) Laat staan nie meer as 6 takke onderkant 5 voet van
die grond af nie, om die kelk te vorm. (3) Laat staan nie meer as 10
takke vir die oop kelk of 12 takke vir die vol kelk tot die maksimum
hoogte van die boom.

B. Snoei-program.—(1) Sny die boompie op kniehoogte af as by
geplant word, en wit dit. (2) Eerste lente-snoei : Haal suiers uit
en verwyder die kort regop lote meer as 5, sodat net klein stompies
van hulle oorbly. Laat sytakkies onaangeraak. (3) Eerste winter-
snoei : Dun regop lote uit tot 3, goed geplaas rondom die stam en
omtrent 3 tot 4 duim van mekaar tangs die stam af. Verwyder
buitengewone groot sytakke. Laat staan oor die algemeen klein
sytakkies. Sny buitengewone lang regop lote terug tot omtrent die
hoogte van die ander. (4) Tweede winter-snoei : Dun die regop takke
uit om nie meer as 6 op 5-voet hoogte te laat nie. Dun groot sytakke
uit. Snoei net besonder lang regop takke terug. Moenie vrugdraende
sytakke verwyder of korter sny nie. (5) Derde winter-snoei : Dun die
regop takke bokant 5 voet van die grond uit (10 of 12). Dun die groot
sytakke uit. Dun baie-vertakte vrugdraende sytakke uit. (6) Daarop-
volgende winter-snoei : Dun die lang lote naby die kroon uit. Dun
die bale vertakte sytakke uit deur die ouer dele, wat reeds vrugte
gedra het, te verwyder. Snoei swak-draende borne strawwer as die
wat sterk groei.

Niks verhinder die kweker om 'n bevredigende stelsel van opleiding
en besnoeiing uit te werk nie wat sal aanpas by die plaastike toestande,
solank dit beantwoord aan die hoofdoel waarmee snoei beoefen word,
nl., om-

1. sterk, gesonde, kragtige raamwerk te kry wat instaat is om 'n
swaar drag te weerstaan ;

2. so 'n vorm te verkry dat die takke nie maklik deur die son gebrand
sal word nie, en dat die boord-behandeling maklik en ekonomies is.

3. die vrugdraende takke oor die hele raamwerk te versprei.
4. langlewendheid te verseker.
5. jaarliks groot oeste te verseker ;
6. goeie gesondheid, grootte, kleur en kwaliteit by die vrugte te

verseker.

Appel- en peerbome word gewoonlik kort gesnoei solank hulle jonk is,
en bale lig of gladnie as hulle uitgegroei is. Sonder om 'n onbuigbare reel

te wil voorskrywe, kan gese word dat die teenoorgestelde
Snoei van	 behandeling verkiesliker sal wees. Streng gesproke, le die
Klokhuis-
vrugtebome. ideale stelsel egter op 'n punt tussen hierdie twee uiterstes.

Appel- en peerbome dra hul vrugte op langlewende spore
van hout wat ouer as 'n jaar is. Vrugdraende botte op jonghout is seldsaam
en word nooit mee rekening gehou by enige snoeistelsel nie.

Dit is afdoende bewys deur 'n aantal wetenskaplike ondersoekers in
Amerika sowel as in Europa (en alle beskikbare gegewens in Suid-Afrika wys
in dieselfde rigting), dat hoe ligter 'n boom gesnoei word, hoe groter die
ontwikkeling van wortels, stam en kroon. Die aanpasbaarheid hiervan is
bewys in die geval van appel- en peerbome sowel as in die geval van pit-
vrugte-bome.

Sander om weer besonderhede aan te haal, kan 'n geskikte snoeipro-
gram vir nuwe appel- en peerboomboorde as volg wees
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A. Die Raamwerk.—Dieselfde as vir perskebome behalwe dat die totale
hoogte vir die boom kan vermeerder word tot omtrent 18 voet, na gelang
van varieteit, groeikrag, afstand van mekaar, ens.

B. (1) en (2), soos vir perskes hierbo.

(3) Eerste winter-snoei : Dun uit soos by die perske maar sny die 3
(of 4) regop takke terug sodat hulle omtrent 15 tot 30 duim lank Is. Hoe
groter die regop lote is, hoe !anger moet hulle gelaat word.

(4) Tweede winter-snoei : Soos vir perskes hierbo. Sommige van die
gou-draende varieteite kan 'n paar vrugte vorm, maar mens hoef jou nie oor
hulle te bekommer nie, daar hulle op die oudste hout groei en dus nie die
boom uit sy vorm sal trek nie.

(5) en (6). Net soos by perskes hierbo. Dun die spore net uit as hulle
te naby mekaar sit. Sny punt-ogies van leierlote altyd af, by soorte wat dit
het, om te voorkom dat hulle op die punte dra en dus die lote ombuig.

Die kersie en die Europese pruim kan dieselfde snoeibehandeling kry,
by voorkeur op die metode wat vir die perske voorgeskrywe is.

'n Paar varieteite van die appel en meeste varieteite van peerbome is
geneig om 'n bale regop, kompakte kroon te vorm wat geen neiging toon
om te sprei nie tensy en voordat die gewig van die vrugte nie die takke
oorbuig. In die verlede was die praktyk om baie terug te snoei tot op 'n
„ buite-bot " met die doel om hierdie neiging teen te werk. Hierdie
praktyk werk egter sy eie doel op twee maniere teen. Eerstens, die sytakkies
sal maar net 'n paar duim van die regop lote uitgroei. Tweedens, buig die
stokkerige lote wat hierdeur gevorm word nie so geredelik oor onder die
gewig van vrugte as die ongesnoeide lote nie, en hulle is meer geneig om te
breek as hulle miskien oorbuig. Dit vertraag ook die groei van die boom
en die opbrings van winsgewende oeste. Dit is verkiesliker om meer lote
te bat as wat by die aanwysings aanbeveel word ; hierdeur word die
buitenstes gedwing om op 'n wyer hoek uit te groei. Later word die oor-
bodige takke dan uitgesny.

Hoewel die kweper 'n klokhuisvrug is, verskil dit aanmerklik van appels
en pere in sy dra-gewoontes. Die vrugte word gedra op die punte van die
lopende jaar se lote wat uitgroei van die syknoppies op takke en takkies.
Blykbaar is daar nog geen afdoende resultate verkry nie vir die snoei van
kweperbome. Dit is egter veitig, met die oog op eenvormigheid, om die
bo-beskryfde stelsel toe te pas, mits daar genoeg gesnoei word om elke jaar
die groei van die nuwe lote aan te moedig. Die gewenste aantal en lengte
van sulke lote kan die beste deur die ondervinding van die kweker vasgestel
word.

Vir alle praktiese doeleindes kan die amandel vir die eerste 2 of 3 jaar
op dieselfde manier gesnoei word as pruimedante.

Okkerneute en pekanneute moet omtrent 30 voet van mekaar geptant
word, en as hulle 10 of 12 jaar oud is en teen mekaar begin vasdruk moet

helfte van hulle uitgedun word. As hulle op die vierkant-
Amandels, stelsel geptant is, moet al om die ander boom verwyder word
Okkerneute in elke ry, sodat die afstand tussen die borne vermeerder is tot
en Pe
neute.

kan-
 43 voet deurdat 'n nuwevierkantgevorm word deur die deursny-

lyne van die ou vierkante. As die grond vrugbaar, diep en goed
bewerk is, kan selfs hierdie afstand mettertyd te klein blyk vir die maksimum
groei van die borne en dan kan hulle verder uitgedun word deur weer helfte
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van die borne te verwyder, sodat hulle nou 60 voet van mekaar af staan op
die oorspronklike basis-lyn ; die ander plant-metode is om die borne 45 tot
60 voer van mekaar te plant op die 5-5-stelsel, met perskes, amandels of
pruimedante as tussen-bome vir die eerste 8 of 12 jaar.

Na die boompie geplant is, moet die hoofstam 30-36 duim bokant die
grond afgesny word, afgewit en aan 'n stewige stok opgebind word. Okker-
neutbome maak nie baie sterk mikke as die takke regoor mekaar uit die stam
kom nie. Daar moet voorsorg geneem word dat hulle goed en wyd gespasieer
word. Gedurende die voorjaar moet al die lote, behalwe vier, afgeknip
word solank hulle nog sag is, tot kort stompies op die stam. Die blywende
vier uitgekieste lote moet minstens 6 duim vanmekaar op die stam sit.
As hulle baie slap is of as die plek baie winderig is, moet hulle opgebind word
om te voorkom dat hulle breek. Daarna moet die aandag beperk word tot
die verwydering van sterk lote wat uit die stam spruit en die uitdun van
lelike lote wat toevallig in die top kan verskyn. Hulle moet afgesny word
tot op 'n sytak. As die kroon te dig groei, moet dit uitgedun word coos in
die geval van sitrusbome.

Brame word nog maar min in Suid-Afrika verbou. Die hoofoorsaak
hiervoor is waarskynlik dat hulle noodwendig naby groot plekke verbou

moet word om te voorkom dat hanteri ng en vervoer te baie
Brame,	 skade veroorsaak. Geen een van ons groot stede het ideale
swartbessies,
Frambose en plekke vir die verbouing van brame nie. In die algemeen
Loganbessies. kan aangeneem word dat hulle die beste pas in die streke

waar appels goed aard. Die beste pick vir hulle sal waarskyn-
lik in Langkloof in die oostelike Kaapprovinsie wees, maar die moeilikhede
van vervoer is in daardie geval 'n groot struikelblok.

Brame moet in die winter geplant word in rye wat omtrent 8 voet van
mekaar is. Die plantjies moet regstreeks suiers wees wat verwyder is uit
die krone van ou plante, of hulle kan jaaroud plante wees wat ontwikkel is
uit wortelsnysels, of inleers wat die vorige jaar gemaak is.

Frambose moet omtrent 18 duim van mekaar geplant word, en logan-
bessies en swartbessies omtrent 4 voet van mekaar in die rye. Al die
stengels moet op 6 duim lengte afgesny word nadat hulle geplant is. Alle
braamsoorte moet by voorkeur langs draad opgelei word om die algemene
pluk en behandeling te vergemaklik. Met hierdie doel word pale omtrent
25 tot 30 voet van mekaar in die rye geplant. Hierdie pale moet, in die geval
van frambose, van 3 voet 6 duim tot 5 voet 6 duim hoog wees, in die geval
van logan- en swartbessies, na gelang van die groeikrag van die varieteit.
Op elke paaltjie moet 'n dwarsstuk geplaas word wat op die dwarste van die
ry staan. Die draad word dan getrek van paal tot paai, en aan die ende inge-
anker. Ander drade word langs die twee punte van die dwarsbalkies gespan,
en dan word daar nog 'n paar 20 duim onderkant mekaar langs die pale
gespan.

Die lote kan aan die drade vasgemaak word of deurgev1.-g word. As
hulle die boonste buitenste drade bereik, moet hulle langs die draad gevleg
word, en die punte moet afgeknip word om die groei van vrugdraende
sytakkies aan te moedig. Vir party varieteite frambose en swartbessies is
dit die beste om hulle op 'n hoogte van 18 duim tot 3 voet af te knip.

Nadat hulle vrugte gedra het, moet die ou takke gelyk met die grond
afgesny word en nuwe stengels moet in hul plekke opgelei word. Elke
winter moet die oorblywende stengels uitgedun word, deur die oorbodige
lote af te sny en op elke plant 4 tot 6 van die sterkste lote te laat.
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Frambose en loganbessies kan goed as tussenpiante in jong appelboorde
geplant word, maar swartbessies is gewoonlik moeilik om uit te roei. Net
een ry moet tussen die boomrye geplant word. As hulle op hierdie manier
gebruik word, moet die stoele verwyder word sodra hulle uitgeleef is en
dan moet die hele oppervlakte aan die boord gewy word. Sulke braam-
rye kan vir 6 tot 10 jaar winsgewend wees.

Druiwe.

Die druifsoorte wat onder hoofstuk V genoem word, kan als volg in
drie groepe getabelleer word, volgens die kleur en die benaderde volgorde

van die tyd waarop elke groep ryp word (die stelsel van
Tafel- en	 snoei is in hakkies aangedui).
Rosyntjie-
druiwe.	 Wit-soorte.--Wit Franse (kort) ; Rosaki (Waltham Cross)

(kort) ; Wit Hanepoot (kort) ; Wit kristal (kort of lank) ;
Sultana (lank) ; Tribodo Nero (kort) ; Raisin Blanc (kort) ; Ohanez (lank).

Rooi-soorte.—Molinera Gorda (lank) ; Rooi Muskadel (kort) ; Rooi
Hanepoot (kort) ; Karo Belle (lank) ; Flaming Tokay (lank).

Swart-soorte.---Black Prince (kort) ; Hermitage (kort) ; Gros Colman
(kort) ; Swart Hamburgh (kort) ; Concord (kort) ; Gros Noir (lank) ;
Barbarossa (lank) ; Gros Maroc (kort of lank) ; Bonnet de retord (lank) ;
Henab Turki (kort) ; Catawba (kort) ; Zante Korent (lank) ; Kaapse
Korent (lank).

Alle druiwestokke word gedurende die wintermaande gesnoei.

In die voorbereiding van die grond vir tafeldruiwe kan 'n bemisting
tot 2,000 lb. per halfmorg van basiese slakmeel of fyngemaalde trikalsium-
fosfaat gegee word nadat die grond so diep moontlik Iosgemaak is. Die
stokke moet geplant word in rye wat 8 voet van mekaar van oos na wes loop
en moet by voorkeur opgelei word op drade wat oor die rye gespan is
soos in die geval van brame. Soorte wat matig groei soos Rosaki en Wit
Hanepoot moet van 4 tot 5 voet vanmekaar in die rye geplant word. Soorte
wat welig groei soos Ohanez en Molinera Gorda moet 10 voet vanmekaar
of kom.

Behalwe dat dekgewasse gewoonlik nie in wingerde gesaai word nie, is
die bemistings- en bewerkingsprogramme, wat vir somervrugtebome gegee
is, in die algemeen toepaslik op tafeldruiwe.

Uitdun van Somervrugte.

Die vrugte van pit- en klokhuisvrugtebome, wat te swaar dra, moet
uitgedun word. Pitvugte moet uitgedun word voordat die pit hard is ;
klokhuisvrugte voordat hulle so groot is soos okkerneute. By jong vrugte-
boompies moet alle vrugte verwyder word van jaaroud regop lote, sodat
dit nie die goeie vorming van die boom belemmer nie. Regop lote moenie
toegelaat word om te dra voordat hulle hul maksimum-hoogte bereik het
nie. Borne kan uitgegroei wees op 4 of 5 jaar, en daarna kan al die takke
toegelaat word om vrugte te dra. Of die vrugte noual op spore of vrug-
draende sytakke is, moet nooit toegelaat word dat twee vrugte bly sit as
hulle aan mekaar raak nie. Hulle moet uitgedun word tot minstens 2 tot
3 duim vanmekaar, by voorkeur 4 of 5 duim. Die uitdun moet selektief
wees ; alle misvormde, klein of gevlekte vrugte moet verwyder word en
alleen die bestes moet aan die boom gelaat word. Die vrugteboer kan nie
presies gene word hoeveel hy moet uitdun nie daar hy die beste instaat is
om dit self vas te stel volgens die grootte van die vrugte na die vrugte tot
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n sekere mate uitgedun is, deur te bereken wat die opbrings is van borne wat
dieselfde grootte vrugte dra. Dit moet onthou word dat een groot perske
dikwels meer werd is as drie kleintjies en dat bale klein vrugte heeltemal
waardeloos is. Welige jong boompies hoef miskien nie altyd so bale uit-
gedun te word nie as ouer en minder welig-groeiende borne.

As pitvrugtebome of enige boom met regop takke baie dra en die
vrugte is so groot dat hulle nie uitgedun hoef te word nie, sal die gewig
van die vrugte die raamwerk in gevaar bring ; sulke borne moet dus gestut
word. In die verlede is stutte gewoonlik onder die swaar takke geplaas om
hulle op te hou. Maar stutting is moeilik, en draad word vir hierdie doel
gebruik. Soveel drade as wat daar takke aan die boom is word geneem en
aan metaalringe vasgemaak. Die los punte van hierdie drade word dan aan
sinkkrammetjies of oogskroewe vasgemaak, wat aan die binnekant van die
takke op die vereiste hoogtes vas is. Die ring word dus in die middel van
die boom opgehou en die gewig van die verskillende takke balanseer mekaar.
Hierdie metode is bale meer bevredigend as die stut-metode, daar dit deur
die hele leeftyd van die boom sal hou.

In die geval van varieteite wat baie regop groei, is dit raadsaam om die
regop lote goed te laat dra solank hulle jonk is, om die borne oop te maak
sodra hulle genoeg vrugte kan dra om dit te doen. Appels en pere is in
trosse. Hulle moet uitgedun word sodat net 'n enkele vrug aan die end
van die takkie hang. Vertakte spore kan natuurlik toegelaat word om soveel
vrugte te dra as wat daar spoor-ente is, mits hulle nie so na aan mekaar
hang dat hulle met mekaar in aanraking kom nie. Die kweker moet, soos
hierbo gese is, oordeel hoeveel vrugte uitgedun moet word.

Dis nie nodig om kwepers uit te dun nie as die borne behoorlik gesnoei
is, behaiwe wanneer dit verlang word dat die vrugte buitengewoon groot
moet wees.

Dit word natuurlik veronderstel dat winter die beste tyd is om somer-
vrugte-boorde los te ploeg terwyl die borne rustend is, wanneer enige

skade wat by die wortels aangerig word nie die boom of sy
Boors-	 drag sal beskadig nie. In Suid-Afrika is deur praktyk gevindbestuu r.

dat die einde van die reenseisoen die beste tyd is om te ploeg.

In streke wat somerreen kry, moet 'n dekgewas van kafferboontjies
of sunnhennep verbou word en, net soos in sitrusboorde, omgeploeg word,
maar slegs omtrent helfte van die hoeveelheid organiese mis moet gegee word.

Indien net in een rigting geploeg word, moet in die volgende seisoen
dwarsgeploeg word om die hele boord om te werk. Die yore moet een
jaar na die kant van die borne onngegooi word en die volgende jaar weg
van hulle, om die grond gelyk te hou. Die rigting van die yore moet oor-
weeg word met die oog op grondverspoeling.

Wat betref kunsmisstowwe, moet omtrent 300 lb. superfosfaat per
halfmorg in Desember toegedien word. Dit is die algemene gewoonte waar
dit in die somer reen. Hierdie toediening beantwoord vir die twee doel-
eindes waarvoor 'n dekgewas (beide gesaai of self-opgekom) bernis word,
en dit word gewoonlik aangeneem as doeltreffend om die gehalte en kleur
van die vrugte te verbeter afgesien van die verbetering in die kondisie van
die vrugte.

Wat gesé is in verband met bewerking in die hoofstuk oor sitrus is ook
van toepassing op somervrugte-borne.
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Indien somervrugte-bome oorgewerk moet word, kan dit volgens die
eerste 3 metodes geskied soos in Hoofstuk VII beskryf. Die tweede metode
is die gebruiklikste in Suid-Afrika en waarskynlik die beste.

Indien dit nodig word om somervrugte-boorde te hernu en dit blyk
suksesvol te wees, moet die borne in Junie of Julie tot drie of vier hoof-
takke van twee tot drie voet lank teruggesnoei word. Die wonde moet
geverf en die hele boom gewit word. Die grond moet net so bewerk word
soos voorgeskryf word vir sitrus onder hierdie hoof.

Vir die bestryding van siektes en plae word verwys na Afdeling 9 asook
seksie A in hierdie Afdeling, en vir 'n leidraad vir die tye waarop die ver-
skillende boorde naasteby aangele moet word, na die Boordkalender
(Hoofstuk XII).

IX. Sub-tropiese en ander Vrugtesoorte.
Subtropiese vrugte anders as sitrus, wat van die grootste kommersiele

belang is in Suid-Afrika en wat miskien binnekort van groot belang kan
word (insluitende vrugte van gemengde aard wat strenggesproke nie sub-
tropiese is nie) is die-

(1) Papaja, (2) piesang, (3) pynappel, (4) grenadella, (5) mango, (6)
avokado, (7) olyf. (8) koejawel, (9) loekwart, (10) litchi, (11) carissa, (12)
dadel, (13) vy, (14) moerby, (15) tamatiepruim, (16) pistachio en (17) granaat.

Die twee eersgenoemde is veselpiante, die derde xerofities, die vierde
'n rankplant, en die laaste vyf is blaarwisselende borne en die ander is groen-
blywende borne, behalwe die 12de, wat 'n palm is.

Die klimaats-, grond- en watervereistes van die meeste van hierdie
vrugte is bespreek in Hoofstuke II, III en IV. In die algemeen behoort hulle
aan die begin van die somerreenseisoen geplant te word, behalwe die vye,
moerby, tamatiepruim en pistachio, wat in die winter geplant moet word.
Alle subtropiese plante moet min of meer dieselfde boordbehandeling kry
as die sitrusboom.

In verband met die oplei en snoei, kan die gekwalifiseerde algemene
stelling neergele word dat alle groenblywende borne op dieselfde manier
behandel kan word as sitrus, en alle blaarwisselende borne op dieselfde
manier as die perske. Die drie eersgenoemde plante en die dadel vereis
slegs 'n geskikte metode van uitdunning, wortels en al, maar die orige piante
word nie uitgedun nie (in die sin wat uitdunning op borne toegepas word).

Net 'n kort opsomming van die vernaamste kenmerke en vereistes van
subtropiese vrugte kan hier gegee word :-

Die papaja (Carica papaja) is gewoonlik 'n enkele vleisagtige stam, maar
soms is daar takke. Dit is tweeslagtig, d.w.s. manlike en vroulike piante

Papaj
a. groei afsonderlik, en net die vroulike plante dra vrugte. Die

manlike plante is soms hermafrodities en dra nou en dan
vrugte. Dit word in die algemeen deur middel van saad in Suid-Afrika
voortgeplant. Dit word 6 voet van mekaar in rye 10 voet van mekaar geplant.
As die manlike plante herken kan word, word hulle verwyder sodat daar
omtrent een manlike plant bly vir elke tien vroulike plante—die heifte van
die plante word dus op hierdie manier uitgedun.
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Die piesang (Musa sapientum) word voortgeplant van suiers wat by die
stamme van ou plante uitkom. Hulle word van die ouerplant verwyder

Piesang. 
deur middel van 'n kap- of rietmes as hulle ongeveer 18 duim
hoog is. Die top word afgesny sodat die suigloot omtrent

6 duim lank is en dan word dit dadelik geplant. Voortplanting deur wortel-
snysels gaan gouer, maar vereis meer sorg en behendigheid in die hantering.
Hulle kan 8 tot 12 voet van mekaar geplant word volgens varieteit en lokali-
teit. As die klimaat geskik is, kan die eerste oes binne 1 jaar tot 3 jaar verkry
word. Tot 4 suiers kan aan 'n plant gelaat word om die plantasie aan die
gang te hou, en alle orige suiers word verwyder. 'n Plantasie kan van 3
tot 7 jaar lewe, en in buitengewone gevalle selfs tot 12 jaar. Die grootste
deel van hierdie nywerheid is in hande van Natalse lndiers.

Die pynappel (Ananas sativus) word voortgeplant deur middel van suiers,
opslag en krone. Dit word veral gekweek in die oostelike distrikte van die

Pynappel.
Kaapprovinsie en in Natal. Die Queen-varieteit is die popu-
lerste, maar dit lyk asof daar in die laaste tyd al meer grond

onder Smooth Cayenne gesit word. Dis 'n gespesialiseerde gewas. Belang-
stellende kwekers word aangeraai om plaaslike inligting in te win.

Die grenadella (Passiflora edulis) word voortgeplant van saad en van
steggies van goeie ryp hout wat 6 tot 12 duim lank is, dit word in sand of

Grenadella. 
sanderige grond gesteek. Daar is verskeie eetbare soorte
maar die enigste soort wat op kommersiele skaal verbou word

is die pers grenadella. Dit word gewoonlik opgelei oor draad-heinings in
rye wat 10 voet vanmekaar is. Dit groei vinnig en dra goed vir van 4 tot 6
jaar, al na die toestande en beheer.

Die mango (Mangifera indica) word voortgeplant deur okulering, deur
stut-enting, en van saad. Dit beantwoord beste op die Transvaalse laeveld
Mango. en in Natal, vereis 'n warm, ryplose klimaat, ligte warm

grond wat ryk is in humus, 'n droe atmosfeer gedurende die
bloeityd, en as die vrugte ryp word, bale water, maar goeie dreinering.
Plant omtrent 30 voet vanmekaar. Gee bale water en beskut jong boompies
na planting. Dit het 'n belangrike kommersiele vrug geword.

Die avokado (Persea spp.) word voortgeplant deur okulering. 'n Aan-
tal van die Amerikaanse verbeterde soorte is ingevoer, maar bale van

hierdie borne, wat op die oomblik dra, was plantjies. Die ver-
Avokado.

skillende varieteite het 'n taamlike groot aanpassingsvermoe.
De geharde soorte sal aard op plekke waar lemoene aard. Die minder

geharde soorte vereis 'n taamlike vogtige atmosfeer en is nie teen sterk
winde of uitermatige warmte bestand nie. Hulle aard goed op swaar gronde
wat egter goed gedreineer moet wees. Hulle moet ten minste dertig voet
vanmekaar geplant word.

Die olyf (Olea europea) kan voortgeplant word deur okulering of enting
en ook van saad, steggies, suiers, inleers, afleers, ens. Twee wilde inheemse

olyf.
spesies, Olea capensis en Olea verrucosa, is met sukses as onder-
stokke gebruik. Hierdie en verskeie ander olienhoutbome

groei hier en daar oor groot dele van die Unie. Die mak varieteite beant-
woord goed op baie plekke vanaf die kus tot omtrent hoogtes van 4,000
voet in Transvaal. Een of twee groot kommersiele boorde is in Paarl, K.P.
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Meeste koejawels (Psidium guajava) en loekwarte (Eriobotrya japonica)
wat in Suid-Afrika gekweek word, was plantjies en dus nie van 'n bale een-

Koejawel. 
vormige of hoe kwaliteit nie. Altwee aard egter goed in
groot dele van die Unie en kan deur seleksie en goeie beheer

baie ontwikkel word binne 'n kort tyd. Verbeterde soorte (met name) is
verkrygbaar. Albei kan deur okulering voortgeplant word.

Die litchi (litchi chinesis) aard goed in verskeie grondsoorte, maar beter in
diep, enigsins suur en nat grond wat ryk is aan humus. Dit vereis tropiese

Litchi. 
weerstoestande, 'n vogtige atmosfeer, swaar reenval en geen
ryp. Party soorte is net so gehard as die suurlemoen. Die hout

is baie bros en word maklik deur sterk winde gebreek. Dit beantwoord die
beste in die Transvaalse laeveld en in Natal. Dit moet ten minste 30 voet
vanmekaar geplant word en kan voortgeplant word deur inleers, stut-
enting, okulering of enting. Die boom lewe lank ; dit word beweer dat
dit winsgewende opbringste vir 100 jaar sal gee en dat dit nog vir bale langer
aan lewe sal bly.

Die carissa (Carrissa grandiflora)—die amatungula of Natal-pruim—wat
inheems is in Suid-Afrika, het 'n mate van populariteit verwerf in Florida,

Carissa.
Suidelik Kalifornie en in die Hawaise Eilande. Dit kan voort-
geplant word deur saad en ook maklik deur inIders. Die

boom gee goeie resultate as dit goed behandel word en verdien dus meer
aandag. Dit groei oor uitgebreide streke en is nie veeleisend nie wat
betref grond.

Die dadel (Pheonix dactilifera) groei taamlik maklik in bale dele van die
Unie, maar is blykbaar net in staat om ryp vrugte te produseer in die Kaapse

Dadel. 
noordweste langs die Oranjerivier en sy takriviere. Die dadel
word voortgeplant deur suiers (uitlopers) uit die voet van die

palm, of makliker deur saad, wat egter nie soortegte plante gee nie.

Die vyg (Ficus carica) groei maklik en kan orals in Suid-Afrika aan-
getref word. Die Smyrna-soort is ingevoer en is baie aangekweek, maar

blykbaar sonder sukses, en kwekers gaan nou weer in vir die
Vye.

Wit „ Adriatic " en die wit „ Genoa," wat geen kaprifikasie
nodig het nie. Vye het in die algemeen nie soveel aandag op handelsgebied
geniet nie as party van die ander subtropiese vrugte. Dit verdien egter
bale meer aandag as wat in die verlede daaraan gegee is. Vye word maklik
deur steggies voortgeplant.

Die moerby (Morus spp.) groei op net so bale plekke as loekwarte.
Meeste borne kom vanself op. Dit word maklik voortgeplant deur steggies
moerby. en okulering. As 'n vrug, word dit nie van besondere belang

beskou nie. Aan die wit moerby was daar gedurende die
afgelope paar jaar 'n mate van publisiteit gegee in verband met die bevordering
van sywurmteelt in die Unie.

Die tamatie-pruim of persimmon (Diospyros kaki) is 'n enigsins nie-
konstante eenslagtige boom. Party borne dra manlike en ander vroulike

Persimmon. 
blomme, maar hulle kan van jaar tot jaar verskil en volmaakte
blomme produseer. Partymaal is 'n boom eenslagtig en dra

manlike, vroulike en volmaakte blomme. Dit aard orals waar vye beant-
woord en is bestand teen halfdroe toestande. Dit behoort voortgeplant te
word deur okulering en enting. Daar dit blykbaar aan knop-mutasies
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blootgestel is, moet daar bale sorg geneem word met die uitsoek van die
knoppe. Tamatie-pruinne is geneig om verbasend bale te dra as hulle nog
heeltemal jonk is. Die vrugte moet uitgedun word, net soos aanbeveel is
vir die perske. As daar 'n bietjie moeite gedoen word om 'n mark te skep
vir hierdie soort vrug, behoort dit 'n belangrike vrugtesoort in Suid-Afrika
te word.

Die pistachio-neut (Pistacia vera) is verwant aan die mango, en behoort
aan dieselfde familie. Dit produseer 'n groen pit wat op taamlik uit-

Pistachio. 
gebreide skaal gebruik word as smaak- en kleurmiddel vir
roomys. Die boom is tweeslagtig. Een manlike boom is

genoeg vir omtrent sewe vroulike borne. Dit groei stadig en word nie baie
groot nie. Ondanks baie pogings, het dit in Kalifornie nie baie populer
geword as 'n handelsneut nie. Hoewel dit net so goed groei in Suid-Afrika
sal dit waarskynlik nie van groot belang word nie. Dit word deur okulering
voortgeplant.

Die granaat (Punica granatum) kan saam met die koejawel, loekwart en
moerby geklassifiseer word omdat dit eerder 'n siervrug as 'n handelsvrug

Granaat. 
is en ook omdat dit op so baie plekke in die Unie aangetref
word. Dit acrd goed at staan dit op swak grond en at kry

dit min aandag. Dit is bestand teen halfdroe toestande, maar beantwoord
beste in streke met warm, droe somers. Die beste verbeterde Ameri-
kaanse varieteite is blykbaar nie ingevoer nie. Die vraag vir die vrug is
baie beperk, maar as daar gereeld voorrade van die verbeterde soorte oorsee,
sowel as plaaslik, bemark word, bestaan daar maar min twyfel dat die aan-
vraag baie sal toeneem.

Vir bestryding van siektes en plae word die leser verwys na Afdeling
9, asook seksie A van hierdie Afdeling ; die tye vir die verskillende boord-
werksaamhede word in die boordkalender aangegee, en vir verdere infor-
masie word na Hoofstuk XI verwys.

X. Vrugte-uitvoer uit die Unie.
Ons klimaat is oor die algemeen uitstekend vir vrugtebou, en die toe-

stande in verskillende dele van die Unie is besonder afwisselend. Dis
dan ook nie vreemd dat vrugtekwekery in ons land so'n belangrike bedryf
geword het nie. Ons het 'n belangrike vrugte-uitvoerhandel opgebou en
voorsien oorseese lande wat nie sulke gunstige toestande vir vrugtekwekery
het nie, van die beste vrugte wat onder natuurlike toestande gekweek kan
word.

Uitvoerstandaarde.—Die behoefte aan standaardisering wat betref kwali-
teit en die metode van verpakking van vrugte vir uitvoer-doeleindes is jare
gelede reeds deur die baanbrekers in die bedryf gevoel, en daarom is in
1924 die Wet op Vrugte-uitvoer aangeneem waardeur die Minister van
Landbou en Bosbou gennagtig word om regulasies te maak betreffende die
uitvoer van vars vrugte uit die Unie. Die genoemde Wet is deur later
wetgewing aangevul.

Hierdie regulasies skryf die algemene prosedure voor wat uitvoerders
moet volg, bepaal die standaarde vir die grade van die verskillende soorte
uitvoervrugte, en die manier waarop dit verpak moet word, en gee die
soorte aan wat nie uitgevoer mag word nie.
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Vrugte-uitvoerders is georganiseer in twee groepe, waarvan een kwekers
van sitrusvrugte, en die ander kwekers van somervrugte, pynappels en
ander vrugte behalwe sitrus verteenwoordig. Die eerste groep staan
bekend as die Suid-Afrikaanse KoOperatiewe Sitrusbeurs, Bpk., met hoof-
kantoor in Pretoria, en die tweede groep is bekend as die Suid-Afrikaanse
KoZiperatiewe Sagtevrugtebeurs Bpk., met hoofkantoor in Kaapstad. Die
vrugte-uitvoerregulasies word jaarliks hersien ; die Beurse word deur
die Minister geraadpleeg in verband met die hersiening.

Die uitvoer van droevrugte soos droe appelkose, sultanas, rosyntjies,
ens., is 'n belangrike bedryf, en is ook onderworpe aan sekere uitvoer-
regulasies.

Inspeksie.—Die vrugte-uitvoerregulasies word toegepas deur 'n hoof-
vrugte-inspekteur bygestaan deur 'n personeel van vrugte-inspekteurs wat
die Onderafdeling Vrugte-inspeksie van die Afdeling Plantenywerheid
uitmaak. Die personeel is permanent, maar moet met tye gedurende die
sitrus- en somervrugte-seisoene aangevul word. Inspeksie word by die
hawens en in die vernaamste produksiestreke uitgevoer. Op die oomblik
is daar 'n neiging om minder inspeksies by die hawens en meer by die binne-
landse sentrums te doen, sodat uitvoerders met die inspekteurs in aanraking
kan kom.

Alle vars vrugte vir uitvoer word vooraf verkoel by offisieel goedge-
keurde koelkamers. Die belangrike koelkamers vir vooraf-verkoeling is
gelee by die hawens en staan onder beheer van die Suid-Afrikaanse Spoorwee
en Hawensadministrasie. Die tegniese toesig oor hierdie koelkamers berus
egter by 'n liggaam bekend as die Raad van Toesig op die Uitvoer van Bederf-
bare Produkte wat, vir sover dit die vooraf-verkoeling van vrugte en die
vervoer daarvan in koelwaens of koelkamers betref, handel in oorleg met
die Departement van Landbou en Bosbou ; 'n beampte van die Departement
dien as tegniese adviseur van die Raad. Die Raad is 'n Staatsliggaam en tel
onder sy lede verteenwoordigers van die twee Vrugte-beurse. Die tegniese
toesig oor die koelkamers is slegs een van die Raad se werksaamhede ; at
sy werksaamhede kan nie hier in besonderhede bespreek word nie, en dit
kan slegs aangehaal word dat die Raad verantwoordelik is vir alle reelings
in verband met verskeping en bespreking van skeepsruimte vir die seisoen
se vrugte-uitvoer. Die Onderafdeling Vrugte-inspeksie moet ten nouste
saamwerk met die Spoorwegadministrasie, wat die vrugte vervoer en hanteer
totdat dit verskeep word, en met die Raad van Toesig op die Uitvoer van
Bederfbare Produkte.

Aangesien die toestand van die vrugte by aankoms oorsee die finale
maatstaf is van die doeltreffendheid van inspeksie, is 'n vrugte-inspekteur
in Londen gestasioneer om inspeksies daar uit te voer. Hy handel in die
nouste samewerking met die personeel van die Suid-Afrikaanse Handels-
kommissaris en met die oorseese verteenwoordigers van die twee Beurse.

Kopiee van die bestaande vrugte-uitvoerregulasies kan, op aanvraag,
gratis verkry word van die Hoofvrugteinspekteur, Posbus 807, Kaapstad.

In die volgende syfers word hoeveelhede uitgedruk in terme van skeeps-
ton van 40 kubiekevoet. In die geval van lemoene verteenwoordig een

skeepston omtrent 174 lemoenkissies van standaard grootte.
Statistieke	 In die geval van somervrugte varieer die kissies van oor 80
van vrugte-

'	 te ; inUitvoer.

	

	 tot onder 20 op n ton, na gelang van die soort vrug 
die geval van appels gaan daar 25 standaard-skepelkissies,

en in die geval van perskes 80 enkellaagkissies op 'n ton.
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Uitvoer van Sitrusvrugte.-Die toename in die uitvoer van sitrusvrugte
blyk uit die volgende syfers :-

Table I. Uitvoer van Sitrusvrugte uit Suid-Afrika, 1911-1934.
(Die uitvoer uit Rhodesie en Portugees-Oos-Afrika is ingesluit in die totale aan-

gegee ten opsigte van die jare 1911 tot 1926. Die totale vir die jare 1927 tot 1934
is vir die Unie alleen.)

Jaar. Ton. Jaar. Ton.

1911 	 853 1923 	 24,202
1912 	 912 1924 	 30,935
1913 	 1,706 1925 	 53,025
1914 	 1,412 1926 	 38,289
1915 	 2,339 1927 	 50,841
1916 	 1,627 1928 	 48,563
1917 	 56 1929 	 66,453
1918 	 1930 	 112,754
1919 	 3,062 1931 	 100,552
1920 	 6,419 1932 	 111,173
1921 	 13,618 1933 	 130,230
1922 	 19,512 1934 (ongeveer) 	 147,000

'n Taamlike groot aantal soorte lemoene en pomelo's word uitgevoer,
asook 'n hoeveelheid suurlemoene en nartjies. Verreweg die meeste
van die lemoene is nawellemoene, pitlemoene en laat Valencia-lemoene.

Besonderhede insake duur van seisoen, soorte, hoeveelhede, ver-
skepingshawe, ens., word jaarliks gepubliseer in die vorm van 'n departe-
mentele pamflet wat deur die Hoofvrugte-inspekteur opgestel word.

Uitvoer van Somervrugte.-Die toename in die uitvoer van somervrugte
blyk uit die volgende syfers :-

Tabel 2. Uitvoer van Somervrugte uit die Unie vir die Seisone 1898-99
tot 1933-34.

Jaar. Ton. Jaar. Ton.

1898-1899 	 155 1916-1917 	 1,311
1899-1900 	 248 1917-1918 	
1900-1901 	 247 1918-1919 	 721
1901-1902 	 214 1919-1920 	 3,723
1902-1903 	 314 1920-1921 	 6,555
1903-1904 	 496 1921-1922 	 11,256
1904-1905 	 340 1922-1923 	 14,466
1905-1906 	 855 1923-1924 	 14,445
1906-1907 	 1,177 1924-1925 	 21,804
1907-1908 	 2,470 1925-1926 	 22,109
1908-1909 	 2,013 1926.1927 	 21,947
1909-1910 	 2,581 1927-1928 	 28,009
1910-1911 	 2,835 1928-1929 	 23,312
1911-1912 	 3,846 1929-1930 	 39,297
1912-1913 	 2,828 1930-1931 	 31,252
1913-1914 	 6,452 1931-1932 	 40,394
1914-1915 	 2,835 1932-1933 	 57,195
1915-1916 	 3,515 1933-1934 	 71,109
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Besonderhede insake die somervrugte-uitvoerseisoen word jaarliks
verstrek in 'n aparte pamflet opgestel deur die Hoofvrugte-inspekteur.

Table 3. Hoeveelhede Pynappels uit die Unie Uitgevoer Gedurende die fare
1928 tot 1934.

Jaar. Hoeveelheid. Jaar. Hoeveelheid.

1928 	 740 1932 	 993
1929 	 1,145 1933 	 1,918
1930 	 637 1934	 (Jan.—Julie) 	 2,382
1931 	 522

In 1921 het die Departement van Landbou en Bosbou, vanwee die toe-
nemende belangrikheid van die droe-vrugtebedryf, besluit om alle droe-

vrugte wat uit die Unie uitgevoer word, deur Goewerments-
Inspeksie van beamptes te laat inspekteer.
Droevrugte
vir Uitvoer. Die vernaamste oogmerke van hierdie inspeksie was on)

behoorlike gradering en standaardisering te bevorder, om
verpakkers, wat hul vrugte behoorlik gradeer, te beskerm teen diegene
wat dit nie doen of nie na hoer grade streef nie, en om verkopings V.A.B.
te vermaklik deur oorseese kopers van onpartydige verslae oor kwaliteit
te voorsien.

Die vrugte moet volgens graad voldoen aan die vereistes van regulasies
betreffende skoontoestand en kwaliteit. Die regulasies word van tyd tot
tyd hersien ten einde die standaard van gradering en verpakking op die
hoogste moontlik peil te bring. Minstens een percent van elke besending
moet vir inspeksie oopgemaak word, maar die minimum vir inspeksie word
gereeld oorskry ; kissies word hier en daar uit die betrokke besending ge-
neem.

Elke kissie in elke besending word gestempel met die woorde „ Deui
Goewermentsinspekteur Goedgekeur ". Vir die hoer grade word benewens
goeie kwaliteit ook eenvormigheid van grootte en kleur in die regulasies
voorgeskryf, en orn hierdie rede moet besendings soms afgekeur of laer
gegradeer word.

Die vier vernaamste soorte droevrugte wat uitgevoer word, is appelkose,
rosyntjies, sultanas en pruimedante. Ons droevrugte staan gelyk met
die beste wat die wereld oplewer, en behaal goeie pryse orals waar dit aange-
bled word. Uitbreiding van die bedryf hang of van drie vereistes, wat
feitlik aldrie binne die beheer van produsente is. Die eerste is goeie kwali-
teit van die vars vrugte ; die tweede, goeie drogingsmetodes ; en die
derde sorgvuldige gradering en verpakking.

Die syfers in Tabel 4 toon die hoeveelhede van die verskillende soorte
droevrugte, in ponde, wat in die vorige tien seisoene uit die Unie uitgevoer is.
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Tabel 4. Droevrugte-uitvoer van 1923 tot 1933 (in lb.).

Soort. 1928.1927.1923. 1924. 1925. 1926.

	

695,000	 968,350 2,439,725
.1,252,750 2,090,150 1,424,800
1,895,000 1,829,850 1,981,100

987,500 434,100 404,950

	

19,250	 4,200

	

302,775	 203,200	 357,300

	

51,450	 3,100

	

74,350	 72,725

621,025
828,050

3,440,650
229,725

1,550
47,500

9,250
17,775

2,487,910
2,762,494
2,244,562

525
47,200

247,540
87,635
94,765

2,225
925

431,800
389,175

5,436,825
170,550

275
93,300
25,125
1,525

1,3

- 

50

3

- 

75

Appelkose 	
Sultanas. 	
Rosyntjies 	
Pruimedante 	
Appels 	
Perskes 	
Pere 	
Gemengde 	
Kaalperskes 	
Korente 	
Mebos 	
Vye 	
Okkerneute 	
Amandels 	
Pruime 	
Kwepers 	
Vrugteslaai 	
Kelseys 	

Totaal. 	 5,195,525 6,550,300 5,133,025 5,670,700 6,687,900 7,975,781

1929. 1933.1932.1931.1930.

4,291,050
2,901,885
3,555,629
1,549,000

23,523
707,350
236,120
14,238
10,750

228
65

17,780
100

5,050
15,350

3,442,098
1,232,207
1,555,681

605,038
22,960

383,200
175

50,345

4,200
480

22,725
300
150

3,943,534
1,356,182
1,013,324
.2,307,590

72,916
1,259,685

304,325
34,752
8,825

550
301

4,675
703
164

11,895

Appelkose 	
Sultanas . 	

Rosyntjies 	
Pruimedante 	
Appels 	
Perskes 	
Pere 	
Gemengde 	
Kaalperskes 	
Korente 	
Mebos 	
Vye 	
Okkerneute 	
Amandels 	
Pruime 	
Kwepers 	
Vrugteslaai 	
Kelseys 	

4,244,107
5,679,936
4,824,317
1,142,492

415,7

- 

45
103,725

21,033
4,550

779
2,154

37
73

152

103,550

2,901,425
2,556,522
3,735,347

262,780
70,650

322,325
74,350
26,672
12,700

1,002
1,225

125
12

228
4,000

300

Totaal 	 7,319,559 10,319,421 9,969,663 13,328,118 16,542,650

(V. A. Putterill, Onderafdeling Vrugte-inspeksie, Afdeling Plantenywerheid.)
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XI. Hu1p vir die Vrugteboer.
Die vrugtekweker het 4 duidelike informasiebronne waaruit hy kan

put, elkeen waarvan sy besondere belange, eienaardighede en waarde besit.
Hulle is : die boomkwekers waarmee hy handel ; sy mede-vrugtekwekers ;
Departementele beamptes en algemene tuinboukundige literatuur.

Die boomkweker kan gewoonlik waardevolle advies gee oor wat in die
kweker se buurt geplant word of onder soortgelyke klimaatstoestande op
ander plekke en op dieselfde soort grond. Hy kan ook aanbeveel wat hy
as die beste varieteite van enige besondere vrug beskou. Sy vernaamste
belang is egter om die boompies te verkoop. Die risiko en onkoste van
aanplanting is die kwekers se eie saak. Indien hy geneig is om nuwe twyfel-
agtige soorte te plant, moet hy onthou dat min baanbrekers kommersiele
sukses het, en dat uitsonderlike of ongewone soorte vir afset afhanklik is
van kieskeurige of private kopers. Hy moet ook onthou dat geil en gesonde
kwekeryboompies nie noodwendig in goeie vrugtebome sal ontwikkel nie.

Waar enigsins moontlik moet die kweker persoonlike kennis maak met
die boomkwekers wat horn van boompies voorsien en gewillig is om hoe
pryse vir goeie borne te betaal. Hy kan, byvoorbeeld, nie verwag om die-
selfde prys te betaal vir appel-varieteite wat dubbel-geent is op Northern-
spy boompies, as dieselfde varieteit wat op Northern-spy wortel geent is
nie, nog minder kan hy opreggeteelde sitrusbome vir dieselfde prys verwag
as borne van dieselfde grootte en voorkonns, maar van onbekende moontlik-
hede.

Die naburige kweker kan 'n waardevolle raadgewer wees in verband met
watter varieteite die hoogste opbringste lewer, watter werkgereedskap die
geskikste is vir plaaslike toestande en wat ook betref die beste toestande en
algemene gebruike in die boord. Die nuweling moet by praktiese advies
ook egter sy kop gebruik as daardie advies nie gesteun is deur die bewys
van eksperimentele of waargenome feite nie. Gevestigde boere is dikwels
sterk indiwidualisties met besondere eienaardighede, en die nuweling kan met
die beste bedoelings tog nog op 'n dwaalspoor gebring word. Geduld kan
by tye 'n bitter lets wees, maar die vrug daarvan is soet. 'n Poging moet in
elk gevai aangewend word om met ander kwekers saam te werk.

Departementele beamptes van die Landbouskole en die Afdeling Plant-
nywerheid is daar om die vrugtekweker te help.

Die kweker sal ook goed doen om plaaslike tuinboutentoonstellings en
een van die groot Provinsiale tentoonstellings eenmaal per jaar by te woon.
Daar moet hy reel om al die persone van wie hy lets kan leer te ontmoet.
Hy moet ook sy eie vrugte tentoonstel as 'n manier om uit te vind wat die
fyner punte van eenvornnigheid is en die tipiese grootte, vorm, kleur en
kwaliteit van die vrugte-monsters en ook sien watter faktore 'n volmaakte
kassie uitmaak.

Tuinboukundige literatuur is net so nodig vir die vrugtekweker as sy
sker of sy ploeg. Hy moet die noodsaaklikste boeke in hande kry as hy
met die vrugteboerdery begin. Hierdie boeke kan hy dan raadpleeg in sy
spaartyd of as hy behoefte daarvoor voel,en sodoende antwoorde op sy vrae
en oplossings op sy vraagstukke net so maklik kry as van eersgenoemde drie
bronne ; en as hy 'n man is met 'n goeie oordeel sal hy hierdie leesstof
die vertroubaarste bron vind. Hy hoef nooit op 'n ortodokse manier deur
die boeke lees nie. Die inhoudsopgawe het die meeste waarde en behoort
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die doel te wees wat die meeste gebruik word vir referensie-doeleincies.
Watter vraag horn ookal voordoen, die gouste manier is onn die inhouds-
opgawe na te gaan van die verskillende boeke wat waarskynlik oor die onder-
werp handel, en op hierdie manier al die verwysings wat oor die onder-
werp beskikbaar is deur te lees. Sodoende sal die kweker 'n studie maak
van wat hy wil weet en hoef horn nie besig te hou met vermoeiende, en
ontoepaslike informasie nie. As hy vind wat hy wil he, sal hy goed doen om
dit saam met sy bure te bespreek. Doen hy dit nie dan moet hy navraag
doen by die tuinboukundige beamptes wat sy streek bedien.

'n Lys van boeke voor vrugteteelt is verkrygbaar van die Bibliotekaris
van die Departement, en 'n lys van pamfiette en herdrukke oor tuinbou-
kundige sake is verkrygbaar van die Editeur, Uniegebou, Pretoria, of van die
kantoor van die Hooftuinboukundige, Posbus 994, Pretoria.

Tuinboukundige Streke.

(Sien ook Tuinboukundige Dienskaart bladsy 971.)

Streek.	 Benaming en Adres van Beamptes.

1.—Noordelike en Westelike Trans- Staatstuinboukundige, Posbus 994, Pretoria.
vaal

II.—Oostelike Transvaal .. 	  Staatstuinboukundige, Posbus 70, Nelspruit.

III.—Suidwestelike Transvaal 	  Lektor in Tuinbou (deur Prinsipaal, Landbouskool,
Potchefstroom, Transvaal).

IV.—Natal 	  Lektor in Tuinbou (deur Prinsipaal, Landbouskool,
Cedara, Natal).

V.—Oranje-Vrystaat 	  Lektor in Tuinbou (deur Prinsipaal, Landbouskool,
Glen, Oranje-Vrystaat).

VI.—Noordwestelike distrikte van Staatstuinboukundige, Upington.
Kaapprovinsie

VII.—Middellandse distrikte van Kaap- Lektor in Tuinbou (deur Prinsipaal, Landbouskool,
provinsie	 Middelburg, Kaapprovinsie).

VIII.—Oostelike distrikte van die Kaap- Staatstuinboukundige, Posbus 3241, Port Eliza-
provinsie	 beth.

IX.—Winterreenval-distrikte 	  Professor in Tuinbou (deur Prinsipaal, Stellen-
bosch–Elsenburgse Landbouskool, Stellenbosch,
Kaapprovinsie).

(Artikels opgestel deur die Tuinboukundige Seksie van die Afdeling Plantenywerheid.)
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XII.—Boordkalender vir die Unie.
Januarie.

I.—Pityrugte (Perskes, pruime, pruimedante,
appelkose, kaalperskes, kersies)

(a) Pluk en verpak vir plaaslike marke,
of vir uitvoer.

(b) Snoei in die somer waar nodig.
(c) Versamel en vernietig alle sieklike

en beskadigde vrugte om vrugte-
vlieg uit te roei, ens. (Sien Afdeling
9 oor Plae en Siektes.)

(d) Okuleer kwekeryplante en werk on-
gewenste borne oor.

(e) Verwyder suiers en waterlote.
(f) Besproei waar nodig.
(g) Bestel vrugtebome vir planting ge-

durende winter.

IL—Klokhuisvrugte	 (Appels,	 pere	 en
kwepers)

(a) Pluk en verpak vroee soorte appels
en pere vir plaaslike mark of uitvoer.

(b) Pluk en gradeer pere (William Bon
Chretien) vir droging.

(c) Versamel en vernietig alle sieklike en
beskadigde vrugte om kodlingmot,
vrugtevlieg, ens., uit te roei.

(d) Okuleer kwekeryplante en werk on-
gewenste borne oor.

(e) Verwyder suiers en waterlote.
(f) Besproei waar nodig.
(g) Ondersoek kodlingmotbande en ver-

nietig larwes.
(h) Bestel borne vir planting gedurende

winter.
(i) Werk dekgewasse en/of mis in, in

somerreenstreke.
(j) Snoei sterk-groeiende borne in somer

terug.

III.—Sitrusvrugte (Lemoene, nartjies, pome-
io's, ens.) :—

(a) Besproei indien nodig.
(b) Plant jongbome indien grond in goeie

toestand is. Beskerm stamme teen
son brand.

(c) Okuleer kwekeryplante waar die
winter nie straf is nie.

(d) Berook en spuit vir bestryding van
dopluise.	 (Sien Afdeling oor Plae
en Siektes.)
Bestel borne vir plant in die lente.
Plant windskerms indien nodig. Ge-
bruik dennebome, sy-eik of bloekom
in die somerreenstreek.

I V.—Bess ievrugte :-

(a) Pluk en verpak aarbeie vir plaaslike
marke en . vir uitvoer.

(b) Pluk " en bemark loganbessies en
frambose.

(c) Verwyder ou takke van loganbessie
en framboosplante sodra die vrugte
of is.

(d) Besproei waar nodig.
(e) Saai Kaapse appelliefies.
(f) Verplant Kaapse appelliefies.

V.—Sub-tropiese Vrugte (Mango's, papaja's,
avokado's, litchis, ens.) :-

(a) Pluk en verpak avokado, mango,
litchis en vye vir die mark.

(b) Besproei en bewerk indien nodig.
(c) Okuleer mango en avokado.
(d) Okuleer of le-in of ent litchis.
(e) Werk dekgewas of mis in, in somer-

reenstreke.

VI.—Neute (Amandels, okkerneute, pekan-
neute)

(a) Oes amandels, dop uit, bleik, droog
en bemark.

(b) Besproei en bewerk indien nodig.
(c) Okuleer kwekeryplante en werk on-

gewenste ou borne oor.
(d) Bestel borne vir planting gedurende

winter.

VII.—Allerlei Vrugte (Olyfbome, pynappels,
ens.) :-

(a) Plant jong olyfbome wits daar be-
sproeiingswater is waar reenval on-
voldoende is

(b) Pynappels.—Oes en bemark pynappels,
tafeldruiwe en grenadellas.

(c) Saai grenadellas.
(d) Okuleer tamatiepruime.
(e) Besproei en bewerk indien nodig.
(f) Plant pynappels.
(g) Bring drogingsrakke en dipmateriaal

in orde vir rosyntjies.

Februarie.
I.—Pityrugte

(a) Pluk, verpak en bemark laat soorte
perskes, kaalperskes, pruime en appel-
kose.
Pluk, gradeer, ens., pruimedante,
perskes, kaalperskes en appelkose.
Versamel en vernietig sieklike en
beskadigde vrugte.
Okuleer kwekeryplante en werk on-
gewenste borne oor.
Besproei indien nodig.
Bestel vrugtebome vir winter-plan-
ting.
Vertoon vrugte op plaaslike of Pro-
vinsiale tentoonstellings.

(h) Plant pynappels.
(i) Snoei in somer waar groei oormatig is.
(j) Werk dekgewasse en/of mis in, in

somerreenstreke.

II.—Klokhuisvrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark appels en
pere.

(b) Pluk, gradeer, ens., appels en pere vir
droging.

(
f
e)
()
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(c) Versamel en vernietig sieklike en
beskadigde vrugte.

(d) Okuleer kwekeryplante en werk on-
gewenste borne oor.

(e) Besproei borne indien nodig.
(f) Bestel vrugtebome vir winterplanting.
(g) Ondersoek kodlingmotbande en ver-

nietig larwes.
(h) Kies vrugte vir tentoonstellings uit.
(i) Werk dekgewas en/of mis in, in

somerreenstreke.

III.—Sitrusvrugte

(a) Besproei indien nodig.
(b) Beskerm jongbome teen sonbrand

waar nodig.
(c) Okuleer kwekeryplante in streke waar

winter nie streng is nie.
(d) Berook en bespuit om dopluise to

bestry, indien gerieflik. 	 (Sien Af-
deling 9, oor Plae en Siektes.)

(e) Bestel borne vir planting in lente.
(f) Werk dekgewas en/of mis in, in

somerreenstreke.

IV.—Bessievrugte :-

(a) Pluk en verpak aarbeie, loganbessies,
frambose en braambessies vir die
mark.

(b) Verwyder ou takke van loganbessies
en frambose sodra die vrugte af is.

(c) Besproei waar nodig.
(d) Verplant Kaapse appelliefies.

V.—Sub-tropiese Vrugte

(a) Pluk en verpak litchis, avokado's,
mango's en vye vir die mark.

(b) Okuleer, le in, of ent litchis, mango's
en avokado's.

(c) Besproei indien nodig.
(d) Werk dekgewas en/of mis in, in

somerreenstreke.

V1.—Neute :-

(a) Oes okkerneute en pekanneute. Dop
uit, bleik en droog vir die mark.

(b) Okuleer kwekeryplante en ongewen-
ste borne.

(c) Besproei wanneer nodig.
(d) Bestel vrugtebome vir planting in die

winter.
(e) Vertoon op tentoonstellings waar

moontlik.
(f) Werk dekgewas en/of mis in, in

somerreenstreke.

VII.—Allerlei Vrugte :-

(a) Oes en bemark pynappels, loekwarte,
dadels, tafel- en rosyntjie-druiwe, en
sultanas.

(b) Proses en droog rosyntjies, sultanas
en korente.

(c) Okuleer tamatiepruime en loekwarte.
(d) Saai grenadellas.
(e) Plant pynappels.
(f) Werk dekgewas en/of mis in in

somerreenstreke.

Maart.
I.—Pitvrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark laat soorte
perskes, pruime, en kaalperskes vir
die mark.

(b) Pluk, gradeer en proses pruimedante,
perskes en kaalperskes vir droging.

(c) Versamel en vernietig sieklike en
beskadigde vrugte.

(d) Besproei waar nodig.
(e) Skoffel waar onkruid indring.
(f) Berei grond vir nuwe aanplanting.
(g) Werk dekgewas of en/of mis in, in

somerreenstreke.
(h) Vertoon vrugte op tentoonstellings

waar moontlik.

11.—Klokhuisvrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark appels, pere
en kwepers.

(b) Versamel en vernietig sieklike en
beskadigde vrugte.

(c) Besproei waar nodig.
(d) Skoffel waar onkruid indring.
(e) Ondersoek kodlingmotbande en ver-

nietig larwes.
(f) Vertoon vrugte op tentoonstellings

waar moontlik.
(g) Berei grond vir nuwe aanplanting.
(h) Werk dekgewas en/of mis in, in

somerreenstreke.

III.—Sitrusvrugte :-

(a) Besproei en bewerk waar nodig.
(b) Berei pluk-sakke, pakkassies en

pakhuise vir die naderende vrugte-
oes.

(c) Berook en spuit vir dopluise indien
gerieflik.

(d) Werk dekgewas en/of mis in, in
somerreenstreke.

IV.—Bessievrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark aarbeie,
loganbessies, braambessies, ens.

(b) Verwyder hul ou takke sodra die
vrugte af is.

(c) Besproei waar nodig.
(d) Bewerk na besproeiing, reenval of

waar onkruide dit nodig maak.

V.—Sub-tropiese Vrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark avokado's en
mango's.

(b) Besproei en bewerk waar nodig.
(c) Werk dekgewas en/of mis in, in

somerreenstreke.

VI.—Neute :-

(a) Oes okkerneute en pekanneute in laat
seksies.

(b) Besproei en bewerk waar nodig.
(c) Bestel borne vir winterplanting.
(d) Berei land vir aanplanting.
(e) Werk dekgewas en/of mis in, in

somerreenstreke.
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VII.—Allerlei Vrugte

(a) Oes en bemark pynappels, loekwarte,
tamatiepruime, dadels, tafel- en ro-
syntjiedruiwe, en sultanas.

(b) Proses en droe rosyntjies, sultanas,
korente.

(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Werk dekgewas en/of mis in, in

somerreenstreke.
(e) Plant koejawels voort deur inleers.

April.
1.—Pityrugte :-

(a) Besproei en bewerk waar nodig.
(b) Berei grond vir aanplanting.
(c) Stratifiseer pitvrugtepitte om in

kwekery te plant, indien verlang.
(d) Bestel kasplanke en ander verpak-

kingsmateriaal vir volgende vrugte-
seisoen.

II.—Klokhuisvrugte

(a) Pluk, verpak en bemark laat soorte
pere, appels en kwepers.

(b) Versamel en vernietig sieklike en
beskadigde vrugte gereeld.

(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Berei lande vir aanplanting.
(e) Stratifiseer peer- en kweperpitte

om in kwekery te plant indien ver-
lang.

(f) Ondersoek kodlingmotbande en ver-
nietig larwes gereeld.

(g) Bestel kasplanke en ander verpak-
kingsmateriaal vir volgende vrugte-
seisoen.

(h) Vertoon vrugte op tentoonstellings
waar moontlik.

III.—Sitrusvrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark lemoene en
suurlemoene.

(b) Versamel en vernietig sieklike en
beskadigde vrugte, om valskodling-
mot, ens., uit te roei.

(c) Besproei en bewerk waar nodig.

IV.—Bessievrugte

(a) Berei aarbeibeddings.
(b) Soek uit ranke en plant aarbeie.
(c) Pluk, verpak en bemark loganbessies.

frambose en braambessies.
(d) Verwyder hul ou takke en dun uit

waar nodig.
(e) Le takke van frambose, loganbessies

en braambessies in, en
(f) Plant suiers hiervan op goed be-

reide grond.
(g) Besproei en bewerk waar nodig.

V.—Sub-tropiese Vrugte

(a) Pluk, verpak en bemark avokado's en
mango's.

(b) Plant saad hiervan vir eie gebruik
indien nodig.

(c) Besproei en bewerk waar nodig.

VI.—Neute

(a) Berei land vir nuwe aanplanting.
(b) Besproei en bewerk waar nodig.
(c) Stratifiseer amandels, okkerneute,

pekanneute, haselneute, ens., om in
kwekery te plant indien nodig.

VIL—Allerlei Vrugte
(a) Pluk groen olywe vir piekels.
(b) Berei persmasjiene, ens., vir bereiding

van olyf-olie.
(c) Berei grond vir die nuwe aanplanting.
(d) Pluk, verpak en bemark tamatie-

pruime.
(e) Stratifiseer saad van tamatiepruime

om in kwekery te plant indien nodig.
(f) Snoei pynappels.

Mei.
1.—Pityrugte

(a) Maak alle vrugtepakhuise, pluk-
kassies, mandjies of sakke skoon en
heel, indien nodig.

(b) Bring alle boordgereedskap onder
dak.

(c) Berei grond vir aanplanting.
(d) Begin met wintersnoei sodra die blare

afval indien plaaslike toestande dit
vereis.

(e) Skoffel onkruid uit in somerreenstreke

11.—Klokhuisvrugte
(a) Maak pakhuis, pakkassies, mandjies,

ens., skoon en heel, indien nodig.
(b) Bring alle boordgereedskap onder

dak.
(c) Versamel kodlingmotbande na die

vrugte-oes of is en vernietig alle
larwes. Indien dit weer gebruik moet
word, kook dit, of verbrand hulle.

(d) Stratifiseer peer- en kweperpitte om
in kwekery te plant indien nodig.

(e) Berei grond vir aanplanting.
(f) Skoffel onkruid uit in somerreenstreke.

III.—Sitrusvrugte

(a) Pluk, verpak en bemark lemoene,
suurlemoene en nartjies.

(b) Versamel en vernietig alle sieklike of
beskadigde vrugte.

(c) Besproei en skoffel waar nodig.
(d) Vertoon vrugte op tentoonstellings

waar moontlik.

IV.—Bessievrugte :-

(a) Split stoele van aarbeiplante en soek
ranke uit.

(b) Berei beddings en plant aarbei.
(c) Pluk, verpak en bemark frambose,

loganbessies en braambessies in laat
seksies.

(d) Verwyder ou takke en dun uit waar
nodig.

(e) Le takke in om nuwe plante voort
te bring.

(f) Berei grond en plant suiers.
(g) Besproei en bewerk waar nodig.
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V.—Sub-tropiese Vrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark avokado's.
(b) Plant saad van avokado's, mango's,

ens., indien kwekeryplantjies nodig is.
(c) Besproei en skoffel waar nodig.
(d) Vertoon vrugte op tentoonstellings

waar moontlik.

VI.—Neute

(a) Berei grond vir aanplanting.
(b) Skoffel indien nodig.

VII.—Allerlei Vrugte

(a) Pluk olywe vir piekels, of vir die
maak van olie.

(b) Stratifiseer olyfsaad vir planting in
kwekery indien nodig.

(c) Berei grond vir aanplanting.
(d) Pluk en bemark tamatiepruime, koe-

jawels en piesangs.
(e) Plant steggies van moerbei en vye,

wingerd, ens., van goeie ryp hout.
(1) Snoei pynappelplante.
(g) Le koejawels in.

Junie.
I.—Pityrugte

Snoei perskes, pruime, appelkose,
kaalperskes, ens.
Berei grond vir planting.
Plant vrugtebome waar toestande
geskik is.
Snoei pasgeplante vrugtebome terug.
Stratifiseer geskikte stokkies vir
enting en okulering.
Plant steggies van gewenste soorte
vir kwekerydoeleindes.
Dien winterspuitmiddels toe soos
aanbeveel in die Afdeling oor Plae en
Siektes.

(h) Skoffel en besproei indien nodig.

II.—Klokhuisvrugte

(a) Snoei appel-, peer- en kweperbome.
(b) Berei grond vir planting.

(c) Plant vrugtebome.
(d) Snoei pasgeplante vrugtebome terug.

(a) Skoffel los indien nodig.

( 1) Stratifiseer geskikte stokkies vir
enting en okulering in die lente.

(g) Plant steggies van gewenste soorte en
vir kwekerydoeleindes.

(h) Dien winterspuitmiddels toe soos aan-
beveel word in die Afdeling oor Plae
en Siektes.

(I) Versamel kodlingmotbande. 	 Ver-
nietig larwes. Kook die bande indien
dit weer gebruik moet word ; anders
verbrand hulle.

(i) Berei grond vir aanplanting indien
nodig.

(k) Besproei indien nodig.

111.—Sitrusvrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark lemoene,
suurlemoene, pomelo's, nartjies, ens.

(b) Versamel en vernietig sieklike of
beskadigde vrugte.

(c) Besproei en skoffel waar nodig.
(d) Vertoon vrugte op tentoonstellings

waar nodig.

IV.—Bessievrugte :-

(a) Dien mis en kunsmis op beddings toe.
(b) Snoei frambose, loganbessies, braam-

bessies, ens.
(c) Verwyder ou takke.
(d) Besproei waar nodig.
(e) Maak pas-geplante en ou gevestigde

beddings los.
(f) Pluk, verpak en bemark Kaapse

appelliefies.
(g) Berei grond en plant loganbessies,

frambose, braambessies, ens.

V.—Sub-tropiese Vrugte

(a) Pluk, verpak en bemark avokado's.
(b) Versamel en vernietig sieklike en

beskadigde vrugte.
(c) Besproei en skoffel waar nodig.
(d) Vertoon vrugte op tentoonstellings

waar moontlik.
(e) Plant saad van avokado's, mango's,

ens., vir kwekerydoeleindes indien
nod ig.

VI.—Neute

(a) Snoei amandelbome.
(b) Verwyder dooie nuttelose en oor-

bodige takke van okkerneutbome,
pekanneutbome, ens.

(c) Berei grond om amandels, okker-
neute, pekanneute, ens., aan te plant.

(d) Le nuwe boorde uit en plant borne.
(e) Snoei terug na planting.
(f) Versamel ent- of okuleerstokkies en

stratifiseer dit vir gebruik in die lente.
(g) Versamel en verbrand snoeitakkies.
(h) Skoffel waar nodig.

VII.—Allerlei Vrugte

(a) Snoei wingerde, olyfbome, ens.
(b) Plant steggies van olyf, moerbei, vye,

wingerd, ens.
(c) Stratifiseer olyfsaad om in die lente

te plant.
(d) Plant olyfbome in westelike distrikte

van Kaapprovinsie en waar dit hierdie
maand reent.

(e) Verwyder suiers van ou pynappel-
plante.

( 1) Le nuwe wingerde uit.

(g) Plant uit tamatiepruime, moerbei-
borne en grenadellaplante.

(h) Pluk en bemark koejawels en piesangs.
Versamel en vernietig sieklike en
beskadigde vrugte.

(I) Besproei en bewerk waar nodig.

(I) Le koejawels in
(k) Oes en bemark pynappels.

(I) Dien winterspuitmiddels op wingerde,
ens., toe.
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Julie.
I.—Pityrugte :-

Dieselfde as vir Junie (maar besproei
goed waar winterredns onvoldoende
is).

11.—Klokhuisvrugte :-

Dieselfde as vir Junie (maar besproei goed
waar winterredns onvoldoende is).

III.—Sitrusvrugte :-

(a) Dieselfde as vir Junie.
(b) Waar ou borne oorgewerk moet word,

moet dit teruggesnoei word om in
die lente of somer to okuleer.

(c) Besproei goed indien nodig.

IV.—Bessievrugte :-

Dieselfde as vir Junie.

V.—Sub-tropiese Vrugte :-

(a) Pluk avokado's.
(b) Vergaar en vernietig sieklike en

beskadigde vrugte.
(c) Snoei avokadobome terug waar hulle

oorgewerk moet word.
(d) Besproei goed waar nodig.
(e) Ent mango's en litchis in.
(f) Plant saad van avokado.
(g) Vertoon op tentoonstellings waar

moontlik.

VI.—Neute :-

Dieselfde as vir Junie.

VIL—Allerlei Vrugte

(a) Plant nuwe wingerde.
(b) Waar dit reent of besproeiingswater

beskikbaar is, plant olyf-, tamatie-
pruime- en moerbeibome en grena-
dellas.

(c) Plant steggies van olyf, moerbei, vye
en wingerde, ens.

(d) Snoei wingerde, olyfbome, ens.

(e) Stratifiseer olyfsaad.

(f) Pluk en bemark koejawels, pynappels
en piesangs. Versamel en vernietig
sieklike en beskadigde vrugte gereeld.

(g) Besproei waar nodig en bewerk.
(h) Dien winterspuitmiddels toe op

wingerde, ens.
Lei wingerde op waar nodig.

(g) Okuleer kwekeryplante en werk
ongewenste borne oor wanneer die
sap opkom.

(h) Dien gou-toeganklike stikstofmis toe
indien nodig en gee water.

(i) Besproei en bewerk waar nodig.
(j) Neem gestratifiseerde saad en plant

uit in rye in die kwekery.

II.—Klokhuisyrugte :-

Dieselfde as vir pitvrugte.

III.—Sitrusvrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark lemoene,
suurlemoene, nartjies, pomelo's, ens.

(b) Versamel en vernietig sieklike en
beskadigde vrugte.

(c) Besproei waar nodig.
(d) Dien gou-toeganklike stikstofmis toe

indien nodig en gee water.
(e) Verwyder alle dooie en nuttelose

takke.
(f) Berei saadbeddings vir plante en

saai saad.
(g) Okuleer kwekeryplante en werk

ongewenste borne oor indien die
sap opkom.

(h) Vertoon op tentoonstellings waar
moo ntli k.

IV.—Bessievrugte

(a) Soek uit ranke of breek ou aarbei-
plante op vir uitplant.

(b) Berei beddings en plant aarbei.
(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Snoei bessieplante terug.
(e) Oes en bemark Kaapse appelliefies.
(f) Saai nuwe beddings Kaapse appel-

liefies.

V.—Sub-tropiese Vrugte

(a) Okuleer mango's.
(b) Ent mango's en litchis.
(c) Dien gou-toeganklike stikstofmis toe,

indien nodig en gee water.
(d) Besproei en bewerk waar nodig.
(e) Plant avokado's, mango's, papaja's,

litchis, kusterd-appels, ens., teen die
einde van die maand.

(f) Verskaf koelte indien nodig.
(g) Verplant saadplantjies in rye in die

kwekery.

Augustus.	 VI.— Neute
I.—Pityrugte :-	

(a)
(a) Voltooi wintersnoeiing.
(b) Versamel en verbrand snoeitakkies. 	 (b)
(c) Dien winterspuitmiddels toe voordat

die bloeisels begin swel.
(d) Vir toedienings spuitmiddels in lente	 (c)

en somer, sien Afdeling oor Plae en
Siektes.	 (d)

(e) Voltooi planting van jongbome vroeg 	 (e)
in die maand.	 (f)

(f) Snoei terug na planting.

Vir spuiting in lente en somer raad-
pleeg Afdeling oor Plae en Siektes.
Ent kwekeryplante en werk onge-
wenste soorte oor indien die sap
opkom.
Dien gou-toeganklike stikstofmis toe,
indien nodig, en gee water.
Besproei en bewerk waar nodig.
Berei saadbeddings in kwekery.
Neem gestratifiseerde saad en plant
uit in kwekery.
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V11.—Allerlei Vrugte :-

(a) Berei kwekerybeddings vir saad en
steggies.

(b) Plant steggies van olyf, moerbei, vye
en wingerdsoorte, ens.

(c) Neem gestratifiseerde saad van olyf,
koejawels en tamatiepruime, en plant
in rye in kwekery.

(d) Okuleer olyf- en loekwartsoorte.
(e) Ent olyf-, tamatiepruim- en loekwart-

soorte.
(1) Dien gou-toeganklike stikstofmis toe,

indien nodig, en gee water.
(g) Besproei en bewerk waar nodig.
(h) Plant olyf-, koejawels, tamatiepruim-,

en moerbeibome en grenadellaplante
en wingerde.

(i) Le koejawels in.
(j) Okuleer of ent litchis.
(k) Oes en bemark pynappels, koejawels

en piesangs.
(I) Versamel en vernietig gereeld sieklike

en beskadigde vrugte.

September.

I.—Pitvrugte

(a) Ent perskes, pruime, appelkose, kaal-
perskes, ens.

(b) Besproei en bewerk waar nodig.

II.—Klokhuisvrugte :-

(a) Ent appels, pere en kwepers.
(b) Besproei en bewerk waar nodig.
(c) Brug-ent kan toegepas word op

beskadigde stamme.

111.—Sitrusyrugte :-

(a) Pluk, verpak en bemark lemoene,
suurlemoene, pomelo's, ens.

(b) Versamel en vernietig gereeld sieklike
en beskadigde vrugte.

(c) Plant sitrusbome.
(d) Stut borne waar nodig.
(e) Beskerm jongbome teen sonbrand.
(f) Okuleer kwekeryplante en werk

ongewenste borne oor.
(g) Berei saadbeddings vir plante, en saai

saad.
(h) Besproei en bewerk waar nodig.

IV.—Bessievrugte
(a) Plant uit Kaapse appelliefieplante.
(b) Begin loganbessies, frambose en

braambessies op te lei indien die
•	 plante groot genoeg is.
(c) Besproei en bewerk waar nodig.

V.--Sub-tropiese Vrugte :-
(a) Plant avokado's, papaja's, mango's,

litchis, kusterd-appels, ens.
(b) Verskaf skaduwee waar nodig.
(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Oes en bemark papajas. 	 Ent of

okuleer avokado's.
(e) Berei saadbeddings en saai papajasaad.
(t) Verplant mango- en avokadoplantjies.
(g) Snoei pynappels,

V1.—Neute
(a) Ent of okuleer kwekeryplante en

werk ongewenste borne oor.
(b) Besproei en bewerk waar nodig.

VII.—Allerlei Vrugte
(a) Oes piesangs.
(b) Okuleer olyf-, loekwart-, en litchis-

soorte. Ent olyf-, tamatiepruim- en
loekwartsoorte.

(c) Werk ongewenste borne oor.
(d) Besproei wingerde dikwels in streke

waar laat ryp voorkom, en stet
bewerking uit tot gevaar van ryp
verby is.

(e) Le koejawels in.

(f) Plant olyf, koejawels, grenadellas en
piesangs vroeg in die maand.

(g) Vryf onnodige lote van wingerd
stokke af.

Oktober.
I.—Pityrugte :-

(a) Verwyder suiers en waterlote van
borne.

(b) Dun vrugte uit waar nodig.
(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Spuit teen vrugtevlieg in vroed

distrikte.
(e) Berei kassies vir kersies en ander

pitvrugte.
(f) Oes en bemark kersies en ander

vroeê vrugte.

11.—Klokhuisyrugte :-
(a) Verwyder suiers en waterlote van

borne.
(b) Dun vrugte uit waar nodig.
(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Spuit teen kodlingmot sodra blomme

af is.
(e) Werk ongewenste borne oor.
(f) Sit kodlingmotbande op die stamme

van borne.

111.—Sitrusyrugte

(a) Pluk, verpak en bemark laat lemoene,
pomelo's, nartjies, ens., en vernietig
die slegte vrugte.

(b) Verskaf skaduwee vir jong sitrus-
boompies en verplant hulle wanneer
groot genoeg.

(c) Plant sitrusbome.
(d) Beskerm jongbome teen sonbrand.
(e) Stut borne waar nodig.
(f) Okuleer kwekeryplante en werk

ongewenste borne oor.
(g) Besproei en bewerk waar nodig.

IV.—Bessievrugte
(a) Verwyder ranke van aarbeiplante

indien dit nie nodig is om dit te
plant nie.

(b) Verskaf	 'n strooi-kombers	 om
aarbeie nie in kontak met die grond
te laat kom nie.

(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Lei loganbessies, braambessies en

frambose op.
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V.—Sub-tropiese Vrugte

(a) Plant mango, avokado's, papaja's,
litchis, kusterd-appels, ens.

(b) Verskaf skaduwee aan Jong borne
waar nodig.

(c) Oes en bemark papaja's en kusterd-
appels.

(d) Besproei en bewerk waar nodig.

VI.—Neute :-

(a) Verwyder alle suiers en waterlote van
borne.

(b) Besproei en bewerk waar nodig.

VIL—Allerlei Vrugte

(a) Verwyder suiers en waterlote van
borne en wingerd.

(b) Besproei en bewerk waar nodig.
(c) Oes en bemark moerbei en piesangs.
(d) Plant pynappelsuiers en piesangs as

die weer gunstig is.
(e) Lei druiweranke op in priele.
(f) Slaan toppe van jonglote van wingerd

of waar nodig.

November.
1.—Pityrugte

(a) Dun vrugte uit waar nodig.
(b) Pluk en vernietig sieklike, besmette

en beskadigde vrugte. Spuit teen die
vrugtevlieg.

(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Saai dekgewasse in vroed somer-

reenval-distrikte.
(e) Oes en bemark kersies, appelkose en

perskes.
(f) Sorg vir kassies en boordgereedskap,

pakhuise, ens., vir ander pitvrugte.
(g) Sorg vir drogingsuitrusting.

11.—Klokhuisyrugte

(a) Dun vrugte uit waar nodig.
(b) Pluk en vernietig enige sieklike of

besmette vrugte.
(c) Ondersoek kodlingmotbande, ver-

nietig larwes en spuit gereeld.
(d) Besproei en bewerk waar nodig.
(e) Saai dekgewasse in vroed somer-

rednval-distrikte.
(f) Sorg vir drogingsuitrusting.

III.—Sitrusvrugte :-

(a) Berook en spuit om dopluise te
bestry mits daar geen vrugte op die
borne is wat ryp word.

(b) Besproei en bewerk waar nodig.
(c) Saai dekgewasse in vroed somer-

reenval-distrikte.

IV.—Bessievrugte :-

(a) Besproei en bewerk waar nodig.
(b) Lei loganbessies, braambessies, fram-

bose, ens., op.
(c) Snoei takke terug sodat sytakke kan

uitkom.

V.—Sub-tropiese Vrugte
(a) Besproei en bewerk waar nodig.
(b) Saai dekgewasse in vroed somer-

reenval-distrikte.
(c) Oes en bemark papaja's en kusterd-

appels.

VL—Neute

(a) Besproei en bewerk waar nodig.
(b) Saai dekgewasse in vroed somer-

reenval-distrikte.

VIL—Allerlei Vrugte :-

(a) Besproei en bewerk waar nodig.
(b) Plant olfybome in Transvaal, Natal en

in die oostelike en noordwestelike
distrikte van die Kaapprovinsie.

(c) Saai dekgewasse in vroed somer-
rednval-distrikte.

(d) Oes en bemark grenadellas en moer-
beie.

(e) Verwyder jonglote van wingerd waar
nod ig.

Desember.
1.—Pityrugte

(a) Pluk, verpak en bemark vroed appel-
kose, perskes en pruime.

(b) Versamel en vernietig sieklike of
beskadigde vrugte en spuit gereeld
teen vrugtevlieg.

(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Okuleer kwekeryplante.
(e) Saai dekgewas as daar vooruitsigte is

vir men of water.

II.—Klokhuisvrugte
(a) Ondersoek kodlingmotbande, ver-

nietig larwes en spuit gereeld.
(b) Pluk en vernietig sieklike, besmette

en beskadigde vrugte.
(c) Besproei en bewerk waar nodig.
(d) Okuleer kwekeryplante.
(e) Sorg vir kassies, boordgereedskap,

pakhuise, ens.
(f) Saai dekgewasse as daar kans is op

redn of besproeiing.

III.—Sitrusbome
(a) Berook of spuit waar nodig om

dopluise te bestry, mits daar geen
vrugte op die borne is wat ryp word
nie.

(b) Besproei en bewerk waar nodig.

IV.—Bessievrugte
(a) Pluk, verpak en bemark aarbeie en

Kaapse appelliefies.
(b) Besproei loganbessies, braambessies,

frambose, ens., indien nodig.
(c) Bewerk na besproeiing of redn of as

daar onkruid is.
(d) Saai Kaapse appelliefies.

V.—Sub-tropiese Vrugte
(a) Besproei en bewerk waar nodig.
(b) Saai dekgewasse as daar kans is op

men of besproeiing.
(c) Pluk, pak en bemark litchis.
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VI.—Neute :-

(a) Besproei en bewerk waar nodig.
(b) Okuleer kwekeryplante.
(c) Saai dekgewasse as daar kans is op

reen of besproeiing.
VII.—Allerlei Vrugte :-

(a) Besproei en bewerk waar nodig.

(b) Plant olyfbome in Transvaal, Natal en
in	 oostelike en	 noordwestelike
distrikte van die Kaapprovinsie.

(c) Oes en bemark grenadellas.
(d) Saai dekgewasse as daar kans is op

reen of besproeiing.
(e) Pluk, pak en bemark vroed druiwe

en vye.

[Opgestel deur die Tuinboukundige Seksie, Afdeling Plantenywerheid.]

Tabel vir Plant van Borne,
Aantal Plante per Morg (Vierkantstelsel).

Afstand van Mekaar. Aantal
Plante. Afstand van Mekaar. Aantal

Plante.

Duim. Voet.
6 x	 6 368,784 12 x 12 640

12 x 12 92,196 12 x 15 510
12 x	 18 61,464 12 x 18 426
12 x 24 46,098 13 x 13 545
18 x 24 30,732 14 x 14 470
18 x 30 24,585 15 x 15 409
18 x 36 20,495 15 x 18 341

Voet. 15 x 20 306
2 x	 2 23,049 16 x 16 360
2 x	 3 15,366 17 x 17 319
3 x	 3 10,244 18 x 18 284
3 x	 4 7,683 18 x 20 255
4 x	 4 5,672 18 x 24 213
4 x	 5 4,609 19 x 19 255
4 x	 6 3,841 20 x 20 230
5 x	 5 3,687 20 x 24 191
5 x	 6 3,073 20 x 30 153
5 x	 7 2,634 21 x 21 209
6 x	 6 2,561 22 x 22 190
6 x	 7 2,195 23 x 23 174
6 x	 8 1,920 24 x 24 160
7 x	 7 1,881 24 x 30 128
7 x	 8 1,646 24 x 36 106
7 x	 9 1,463 25 x 25 160
8 x	 8 1,440 26 x 26 136
8 x	 9 1,280 27 x 27 126
8 x 10 1,152 28 x 28 117
9 x	 9 1,138 29 x 29 109
9 x	 11 1,024 30 x 30 102
9 x 10 931 30 x 36 85

10 x 10 921 36 x 36 71
10 x 12 768 40 x 40 57
10 x 15 614 50 x 50 36
11	 x	 11 761

Plant op Seshoekige-stelsel.

Getal plante per morg	 1-155 x getal op vierkantstelsel (vir
dieselfde afstande vanmekaar).

988



    

Afdeling

8.

(Name 

Borne op die Plaas. 
van Skrywers verskyn aan die end van elke artikel.)   

in

D

A.—Boomaanplanting en sy Voordele.
IE feit dat slegs 'n betreklike klein gedeelte van Suid-Afrika met

inheemse borne begroei is, is rede genoeg waarom elke moontlike
boomsoort hier aangeplant behoort te word, ten eerste om die groot

invoer van hout te voorkom en ten tweede om die onaantreklike dele van
Suid-Afrika meer bewoonbaar te maak. Dit is dus die plig van die Staat
rowel as van privaat grondeienaars om hierdie groot ideaal sover moontlik
te verwesenlik, en om, waar klimaats- en ander faktore daarvoor gunstig
is, timmerhout te produseer en onn in die minder gunstige dele voordeel
te trek van die ander menigvuldige voordele van borne.

'n Nuttige plaasgebou wat maklik en goedkoop gebou kan word van pale wat op die
plaas gekweek kan word.

Die vooruitsigte in Suid-Afrika vir boomaanplanting op groot skaal
vir houtproduksie is beperk, omdat alleen sekere klein streke van die land

daarvoor geskik is. Die grootste tekort is aan sagte hout,
o

vi
Vorui

Boom
tsigte 

en daarom span die Departement van Landbou en Bosbou alr	 -

aanplanting. sy kragte in om die tekort in die toekoms aan te vul.
Wat privaat boomaanplanting betref, is dit al voldoende bewys

watter mate van sukses verkry kan word in byna elke deel van Suid-Afrika.
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Waar die klimaat dit toelaat, word borne aangeplant vir mynstutte,
wattelbas en rowwe timmerhout vir plaasgebruik, maar selfs in die droogste
dele word borne op plase en in dorpe geplant vir beskutting en verfraaiing.

As daar dus 'n wil is om borne te plant, en die werk verstandig aan-
gepak word deur te let op die keuse van boomsoorte, manier van plant en
versorging van die borne, kan bevredigende resultate altyd verkry word.

I.—Produktiewe Waarde van Borne.
Die vernaamste produk wat van borne verkry word, is hout. Die kwali-

teit en gebruik van hout sal natuurlik afhang van die bepaaide boomsoort,
en ook van die behandeling wat die hout ontvang na dit gekap

Vir Kissies,	 is.
Mynstutte
en Vuur-	

Op 'n plaas kan die boer homself van die volgende voorsien :
houtjies.	 vuurmaakhout, d raad pale, hangpaaltjies, rowwe timmerhout

vir die bou van pakhuise, buitehuise, ens. Die grootste
sagtehoutbome kan opgesaag word om plankies te kry vir vrugte- en groente-
kassies.

'n Pragtige skuur vir	 wat gebou kan word van rowwe hout wat op die plaas
gekweek kan word.

Behalwe dat die boer homself kan voorsien in byna al sy hout-behoeftes
op die plaas self, kan by ook, as die klimaat en grond daarvoor gunstig is,
borne kweek om hout te verkoop.

In die Unie is die produksie van mynstutte 'n groot bedryf. Bloekom-
soorte word gewoonlik vir die doel gebruik.

Die vuurhoutjiefabrieke in Kaapstad en Durban is maar te gretig om
Suid-Afrikaanse hout in hande te kry vir die maak van vuurhoutjies, en waar
'n boer dus nie ver van die spoor of is nie, en die klimaat en grond gunstig
is, sal dit die moeite werd wees om borne te plant vir die doel. Die borne
wat hiervoor aangeplant kan word is die populiersoorte soos : Populus
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deltoidea, Populus serotina en Populus canescens. Die populiersoorte hou van
diep spoelgrond wat altyd goed vogtig is.

Voerverskaffende Borne en Struike.

Sekere borne produseer blare en saad wat 'n goeie voedingswaarde
het, en as hierdie boomsoorte met oorleg aangeplant word, of beskerm word
waar hulle alreeds is, kan hulle die boer grootliks help om tye van droogtes
sonder veeverliese deur te maak. In sekere dele van Suid-Afrika word hierdie
waarde van borne en struike nog nie voldoende besef nie, maar die
Karoboer ken die waarde van die karobossies, net soon die vaalbos gewaar-
deer word in dele van Betsjoeanaland, westelike Transvaal, en noord-
westelike Kaapprovinsie.

In die grasveldstreke van Suid-Afrika vind ons egter dat die struike en
borne, wat daar voorkom, byna gladnie beskerm word nie, en dus sal vol-
kome sukses nooit moontlik wees voor en aleer die sienswyse hieromtrent

Borne en struike is bale nuttig om_die werf te verfraai.

verander nie. Die boer moet die struike en borne op sy plaas bestudeer en
moet die beskerm en aankweek wat voedingswaarde het. Hy maet ook
boomsoorte aanplant wat vir hierdie doel gebruik kan word, vernaamlik
in die droe streke waar Iangdurige droogtes dikwels voorkom.

Die volgende is 'n lys van sommige van die vernaamste voerverskaffende
inheemse struike en borne in Suid-Afrika :—

Struikagtige en Klein Boompies.—Acacia giraffae (Kameel-
Inheemse	 doring), Acacia Haematoxylon (Vaalkarneel), Acacia Karroo
Borne en
Struike.	 (Soetdoring), Acacia detinens (Swarthaak) en Acacia Spiro

carpoides (Withaak) ; Tarchonanthus camphoratus (Vaalbos) ;
Royena pallens (Bloubos) ; Euclea lanceolata en Euclea undulata (Ghwarrie) ;
Olea verrucosa (Olienhout) ; Zizyphus mucronatum (Blinkblaar wag-'n-
bietjie) ; Celtis kraussiana (Witstinkhout) ; Rhus lancea en Rhus viminalis
(Karee) ; Capparis albitrunca (Witstam), Capparis corymbifera (in-Gxanini),
en Capparis gueinzie (uMabasana) ; en Portulacaria afra (Spekboom).
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Uitheemse borne en struike wat in verskillende dele van Suid-Afrika
aangeplant kan word om voer te produseer, is die volgende :—

Uitheemse
Bome.—Ceratonia siliqua (Carob) ; Brachychiton populneum

Borne en	 (Currajong) ; Tamarix gallica (Tamarisk) ; Phytolacca dioica
Struike. (Belhambra) ; Salix babylonica (Treurwilger) ; Quercus pedun-

culata (Gewone eik) ; Populus canescens (Vaal populier) ; en
Populus alba (Wit populier) ; Prosopis juliflora (Mesquite) ; en Prosopis
pubescens (Screw bean).

Struike.—Atriplex nummularia (Ouman-soutbos), en Atriplex semi-
baccata (Kruip-soutbos) ; Cytisus proliferus (Tagasaste), Cytisus stenopetalus
(Gacia), en Cytisus pallidus (Gacia blanca) ; Medicago arborea (Boomlusern) ;
Opuntia species (Doringlose turksvysoorte).

Borne Verhoog Waarde en Nut van 'n Plaas.

Borne verhoog die markwaarde van die plaas, en as die boer miskien
deur omstandighede of om een of ander rede die plaas wil verkoop, is dit
seker dat hy 'n beter prys sal kry as wat die geval sou gewees het as die
plaas arm was aan bosse en plantasies.

Borne is betreklik geharde plante, en as die boer gebruik maak van hier-
die felt kan die ekonomiese nuttigheid van sy plaas heelwat verhoog word.

Die beste resultate sal altyd verkry word as die beste grond
Beter Aan- vir boomaanplanting gebruik word, maar dit is nie altyd prak-
wending van
Nuttelose ties nie. As die plaas klein is, moet die beste grond vir
Grond. landerye gebruik word, en die swakker grond, wat anders

nutteloos sou le of grond wat te skuins is vir landerye, word
dan met borne beplant. Borne verskaf hier dus 'n geleentheid om die
grootste mate van nut uit die plaas te kry.

Enige boom, veral in die grasveldvlaktes en Karo-dele, verskaf lets
aan die mens wat nie vervang kan word deur enigiets anders nie, naamlik

Plaas-
verfraaiing van die natuur en omgewing. Dit is nie die pro-

verfraaiing. duksie van 'n materiele wins nie, maar tog lets wat bale
daartoe bydra om die lewe aangenaam en die moeite

werd te maak.

Beskermende Invloed van Borne.

Die regstreekse geldelike winste wat verkry kan word deur borne op
'n plaas te plant, word natuurlik altyd die eerste ondersoek. Dog in 'n
land wat so kaal is coos Suid-Afrika en gevolglik soveel geteister word deur
ongunstige klimaatstoestande, is dit wenslik dat die voordele en winste wat
verkry sal word, nie so seer gesoek moet word by die borne self nie, maar
eerder in die aanwesigheid van die borne wat 'n blywende voordelige invloed
op die omgewing uitoefen. Hierdie waarde van borne kan kortliks as volg
saamgevat word :—

Dit is seker die eerste plig van die boer our sy woonplek te beskerm,
want in die plaaswoning bring hy en sy familie meeste van hul tyd deur,

en dit is dus een plek op die plaas wat altyd aangenaam en
Beskutting	 verkwikkend moet wees. Deur so'n beskutting word koue
van die
Woonhuis. winde in die winter afgekeer, koelte word verskaf in die sourer,

en behaiwe die aangenanne omgewing wat geskep word, sal
die rekening, our die huffs netjies en in orde te hou, deur verf, pleister, wit,
ens., heelwat laer gehou kan word.
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Die diere op die plaas verlang ook beskutting teen ongunstige klimaats-
toestande. Dit is aaklig om te sien hoe varke en hoenders soms vas teen

Beskutting	
die muur van 'n huis le om beskutting te kry teen 'n stekende

vir Diere.	 somerson, veral as soiets maklik verhoed kan word deur 'n
paar borne op die werf te plant.

Beeste en skape sal baie beter in kondisie bly en beter die strawwe
winters deur kan maak as daar borne is om te dien as beskutting. Die voor-
uitstrewende boer het al geleer dat skuiling met lamtyd tot groot voor-
deel is in verband met skaapboerdery.

Wat die bewerking van landerye, vrugteboorde, en groentetuine
betref, is die groot nut van beskuttingslanings reeds in at die distrikte

Beskuttings-
van die Unie gedemonstreer, maar tog vind ons nog boere

lanings.	 wat nie die stap kan neem om hierdie verbetering op hul
plaas aan te bring nie.

Die voordele van beskuttingslanings is : (a) die krag van sterk wind
word gebreek en skade word verhoed ; (b) die skadelike gevolge van koue

Die Mandjie-wilger is bale geskik om donga's (slote) weer te laat toegroei.

en warm winde word versag ; (c) 'n uitermate vinnige verdamping van vog
word verhoed ; (d) gronderosie word gestuit ; (e) die stroom van dryf-
sand word gekeer ; en (f) die maklike verspreiding van onkruidsaad word
bestry.

Die ideale beskuttingslaning vir een of ander bepaalde doel moet so
geplant word om die beste aan die doel te beantwoord. Vir vrugteboorde
en landerye is dit nodig om op die skadelike invloed van wortels en skaduwee
te let. Hier moet die laning ook nie te dig wees nie, want 'n sekere mate
van lug moet deursyfer om strawwe ryp te verhoed. Vir veediere kan die
beskuttingslaning 'n hele paar rye bevat, want hoe wyer die beskutting, hoe
beter beantwoord dit aan sy doel. Die borne moet ook hul takke so na
moontlik aan die grond behou.
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Die waarde van borne in die bestryding van gronderosie word goed
besef, maar tog word die inheemse plantegroei nog nie genoeg beskerm nie,

en ook word te min gebruik gemaak van die boomsoorte wat
Voorkoming vir die doel geskik is. Die blare en takke wat gedurig vanvaneros grond-

borne afval, vorm 'n soort sagte mat wat help om reenwater
geleidelik in die grond te hat intrek, en voorkom dus die

verspoeling van grond. Die wortels van die boom help ook mee, en bind
die grond nog meer aanmekaar.

Omtrent enige boomsoort sal die stroorn van wind en water keer, en
oppervlakte- en sloot-erosie teenwerk, maar die boomsoorte wat bestand
is teen droogtes en koue, maklik self versprei deur middel van saad of suier-
lote, is die geskikste vir die doel.

Skade deur waaisand word alleen in sekere dele van Suid-Afrika aan-
getref, maar vernaamlik in die kusdistrikte is die vernielende invloed al te

duidelik. Heelwat literatuur is oor hierdie onderwerp ver-
Voorkoming krygbaar. Die beginsel van bestryding van waaisand is omvan Waal -

sand. eers die sand teen diere te beskerm deur die oprigting van
heinings en dan met marram-gras (Psamma arenaria) of pyp-

gras (Ehrharta gigantea) te plant, en sodra die gras die sand betreklik goed
gevestig het, 'n boomsoort te plant wat sal aard, en wat uiteindelik die
sand permanent sal vashou en sal verbeter. Acacia saligna en Acacia cyclopis
word hiervoor aanbeveel. Waar marramgras of pypgras nie verkrygbaar is
of nie wil groei nie, kan die sand tydelik vasgepak word met takke of iets
dergeliks en daarna met saad van bogenoemde boomsoorte gesaai word.

Die Estetiese Waarde van Borne.
Borne produseer en beskerm, maar boonop word die omgewing ver-

fraai, en dit is seker dat die persoon wat hierdie waarde van 'n boom as
minderwaardig beskou, bale in die lewe verloor wat meehelp om die same-
lewing te veraangenaam.

Die aanplanting van borne vir versieringsdoeleindes vereis 'n studie
van die ligging en natuurlik ook van al die ander faktore, soos grond, kli-
maat, en geskikte boomsoorte wat daarmee gepaard gaan, om die beste
resuftate te verkry.

II.—Beperkende Faktore vir Boomaanplantmg.
Elke boomsoort het bepaalde genetiese eienskappe wat bepaal onder

watter omstandighede of groep faktore die boomsoort die beste sal aard.
Hierdie faktore, wat absoluut beperkend kan wees, moet dus bestudeer
word vir elke streek, distrik, en plek voor daar besluit word oor die aan-
plant van een of ander boomsoort ; en as dit nie anders kan nie, moet eers
een of meer boompies as 'n proefneming aangeplant word. In hoofsaak is
dit die uiterste van die faktore waarop gelet moet word en nie so seer die
gemiddelde nie.

Faktore vir Sukses.
Die faktore waarvan die sukses van boomaanplanting afhang is die

volgende :—

Die skaal waarop borne aangeplant kan word, hang grotendeels van die
reenval af. Sierbome kan in baie droe dele geplant word as hulle nou en

(a) ReEnval, dan water gegee kan word. Waar borne in plantasies aan-
geplant word vir kommersiele doeleindes is 'n minimum van

35 duim teen nodig. As daar onderaardse water naby die oppervlak van die
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grond is, of waar klam vleigrond beskikbaar is, of anders langs rivierwalle,
kan taamlike plantasies aangeplant word, vernaamlik van sekere boomsoorte,
al is die reenval minder as 35 duim per jaar. Hoe meer die reenval oor die
jaar versprei is, hoe beter.

Die uiterste punte wat die temperatuur bereik, is 'n vername faktor
wat boomaanplanting betref, en in Suid-Afrika is dit vernaamlik die laagste

(b) Tempera-

temperatuur waarop gelet moet word. Die veranderinge

tuur.	 tussen die uiterste punte van die gemiddelde maandelikse en
gemiddelde jaarlikse temperatuur is nie so groat as in die

geval van die gemiddelde daaglikse temperatuur nie. Die groot tempera-
tuursverandering wat op een plek kan plaasvind, is gewoonlik te wyte aan
plaaslike topografie.

Voor 'n boomsoort dus geplant word, moet presies vasgestel word
of die mate van ryp, wat kan verwag word, nie te straf sal wees nie en of
die skroeiende son en warm winde nie skade kan doen nie.

Die uiterste temperature tas die borne gewoonlik die meeste in die
jong stadiums aan.

Hoogte bo seespieel is 'n faktor van belang alleen in soverre as wat
dit temperatuur sal affekteer.

Wind kan sours so hard waai dat die krag daarvan permanente skade
aan die groei van die borne kan doen. Dit vind ons vernaamlik in sekere
kusdistrikte en ook in distrikte wat in woestynagtige dele is, en Her veral
kan die skade vergroot word as die wind met sandkorreltjies belaai is.

Sneeu is alleen 'n faktor van belang in sekere dele van Suid-Afrika,
soos by. in Grikwaland-Oos, langs die berghange waar die gewig van die
sneeu borne en takke kan breek. Hael kom egter dikwels oral in die
somerreenvalstreek voor, en alhoewel meeste boomsoorte nie onherstel-
baar daardeur beskadig word nie, is dit tog prakties bewys dat dit nie
waagsaam is om sekere boomsoorte, soos by. Pinus insignis, te plant in
streke waar die moontlikheid van haelstorms bestaan nie.

Naald-boomsoorte neem langer om goed te herstel na 'n hewige hael-
storm as blaarboomsoorte.

Die uiterlike gedaante van die landstreek is van belang in soverre dit
die temperatuur, windstrome en ligging van die plantterrein beInvloed.

Dis vername faktore, want dit bepaal hoeveel, en wanneer, direkte
sonlig ontvang word, asook hoe die ander faktore, soos wind en tempera-

(c) Uitsig
tuur, bethyloed word. Die oostelike en suidoostelike lig-

en Ligging.	 gings is oor die algemeen die beste vir boomplanting in Suid-
Afrika.

Grand is 'n faktor van eerste belang wat die groei van borne betref, omdat
die boom deur die grond, water en voedingstowwe kry wat nodig is vir ont-

(d) Grand. 
wikkeling. As die grand dus die verspreiding van die wortels
belet, asook 'n natuurlike dreinering en onderaardse vloei

van water, kan dit nie verwag word dat die boom vooruitgang kan maak
nie.

Die mate van groei, leeftyd, uiterlike vorm, die mate wat ongunstige
tye deurgemaak kan word, houtkwaliteit, hout-opbrings, en die natuurlike
verspreiding van die soort, hang grotendeels van die gehalte grand af.
Omdat borne gewoonlik 'n uitgebreide wortelstelsel het wat betreklik diep
gaan, is die fisiese samestelling van die grand miskien van groter belang
as die chemiese samestelling.

995



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

'n Diep, sanderige leemgrond wat met humus gemeng is, is ideaal, maar
at is die grond brak of suur of baie arm, is dit nog moontlik om 'n sekere
mate van sukses te he as die ondergrond 'n kans verskaf vir die uitspreiding
van die wortels. Die ondergrond moet nooit buite rekening gelaat word
nie, en daarom moet gelet word op plaatrots (oubank), ouklip, potklei of
diep, onvrugbare los sand. Die ondergrond kan maklik ondersoek word
deur slegs hier en daar toetsputte te maak.

Hoe beter die grond is vir boomaanplanting, hoe laer kan die reenval
wees en omgekeerd, maar natuurlik altyd binne sekere perke. Wat die
chemiese toestand van die grond betref, vind ons dat sommige boomsoorte
'n seker klas grond verkies, of ander kan daarop weer goed klaarkom, ter-
wyl sommige dit beswaarlik kan doen.

Plaaslike Vereistes vir Sukses.

Die faktore en algemene toestande wat vereis word vir die aanplant
van borne, soon hierbo aangedui, moenie as die enigste en finale beskou word
nie, want dan reeds at word 'n groot fout begaan. Met ander woorde, dit
is uiters noodsaaklik dat die bepaalde plek, waar die borne geplant moet word,
goed bestudeer word met betrekking tot at die genoemde faktore, en mens
moet horn nie net verlaat op die distrik of op 'n naasaanliggende plaas nie.
lemand kan miskien vasstel dat 'n sekere boomsoort goed op sy plaas sal
beantwoord omdat voldoen word aan at die vereistes van reenval, tempera-
tuur, ens., of omdat die borne goed groei op sy buurman se plaas, maar as
'n laag plaatrots twee voet onder die grond voorkom, en dit nie ontdek
word nie, sal die boomplantskema seker op 'n mislukking uitloop.

Boomsoorte.

Inligtinge omtrent die soorte van borne wat vir bepaalde gebiede aan-
beveel word, kan van die naaste distriksbosbeampte verkry word.

11.—Die Aanplant en Versorging van Borne.
Enige onkoste wat gemaak word om borne aan te plant, is gewoonlik

weggegooide geld as daar nie voor gesorg word dat die borne deeglik teen
alle plaas- of wilde diere beskerm word nie. Wagters kan

(at) Beskerm- natuurlik die vee oppas, maar die veiligste is om draadheinings
ing teen
Diere.	 te span wat later weer verwyder kan word as die grootste

gevaar vir skade verby is, d.w.s. as die toppe van die borne uit
die bereik van beeste is, en die stamme ook sterk genoeg is om die skuur
en stamp van beeste te kan weerstaan. Hoe langer borne teen vee beskerm
kan word, hoe beter, want at is die borne self al uit gevaar, kan die grond
so vasgetrap word, dat die groei benadeel word, en beespaadjies kan in slote
verander.

Hoe deegliker grond voorberei word, hoe beter sal die resultate wees.
Maar soms is die verskil so klein dat 'n te intensiewe voorbereiding oor-

(b) Bereiding tollig is, of selfs skadelik kan wees, en daarom moet die grond
van die	 goed bestudeer word in verband met die voorbereiding
Grond.	 daarvan.

Die oppervlakte van die plek, klimaat en andere faktore sal natuurlik
ook tot 'n sekere mate bepaal hoe en hoe goed die grond bewerk kan word
Gelyk grond sonder klippe kan geploeg word, want dit is die goedkoopste.
As die helling egter te skuins is of as daar te veel klippe is, moet
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gate gemaak word. In goeie grond in 'n vogtige klimaat is die gaatjie
wat 'n skoffelpik maak genoeg, maar in droe dele, of waar die grond swak is,
moet gate van ten minste 2 voet diep en 2 tot 3 voet in deursny gemaak
word.

Vir swaar, stywe grond is twee keer ploeg van die hele oppervlak beter
as om gate te maak of om die grond net gedeeltelik voor te berei. Die
eerste bewerking word gedoen tydens die herfs-reens. Die grond le dan
braak gedurende die winter en lente en word vir die tweede keer berei
kort voor die borne geplant word. Die beste tyd om die grond te eg is
natuurlik wanneer die meeste vog in die grond gehou en die grond die beste
fyngemaak kan word. Die algemene reel is dat diep ploeg die beste resultate
sal gee.

Swart turfgrond moet goed fyngemaak word anders droog dit maklik
u it.

Suurgrond meet lank braak le, hoofsaaklik om die fisiese toestand te ver-
beter.

Sanderige grond hoef nie meer as een keer bewerk te word nie, en waar
daar gevaar van waaisand is, of verspoeling in laagtes, is dit nog beter om net
gate te maak.

Oulande, wat vol kweek en bossies is, meet geed geploeg en geeg word
in die winter om die wortels van die plante aan die ryp bloot te stel. As
tefgras op die plek gesaai word voor die borne geplant word, sal dit Bien as
'n goeie skoonmaker van sulke ouland.

Rysmiere.—Waar rysmiere pla om die jong boompies te verniel, is dit
die beste om die grond so min moontlik te bewerk, want sodoende word
genoeg gras op die plek gelaat as kos vir die miere, en is die kanse dat die
boompies opgevreet sal word, heelwat verminder.

Vir windskerms, lanings en sierbome om en by die huis kan gate of slote
gemaak word. Laat die gate vir 'n maand of so oopbly voor die borne
geplant word. Indien nodig kan 'n bietjie kraalmis met die grond gemeng
word as die borne geplant word, maar pas op vir te veel mis in die grond,
'n Gat 2 voet diep en 3 voet in deursny is oor die algemeen geed.

Net sekere boomsoorte kan voortgeplant word deur die saad daar-
van regstreeks te saai, en dan ook net in bepaalde gunstige streke.

Die volgende punte sal grootliks bepaal of dit suksesvol gedoen
(t

tr
)

 eeks te
Reg-	 kan word of nie :—s

saai.	 sanderige leemgrond in 'n goeie reenval streek is wens-
lik ; (2) genoeg saad meet goedkoop verkry kan word ;

(3) die boomsoort meet betreklik gehard wees teen droogte en koue ;
(4) die boom meet goed met bossies en gras kan kompeteer ; (5) daar
moenie gevaar wees dat die saad deur knaagdiere of voels vernietig sal
word nie.

Geskikte boomsoorte wat regstreeks van saad gesaai kan word is die
volgende :—

Acacia-spesies (Dori ng boomsoorte), Melia Azedarach (Seri ng), Robinia
pseudoacacia (Robinia), Dodonea viscosa (Dodonea), Gleditsia triacanthos
(Honey locust), Caesalpinia gilliesii (Bird of Paradise-boom), Pinus pinaster
(Pluimden), Pinus pinea (Steenden), Quercus species (Eikeboomsoorte),
Prosopis juliflora (Mesquite), Ceratonia siliqua (Carob), en Atriplex nurnmularia
(Oumansoutbos).

Die beste tyd om regstreeks te saai is gedurende die reentyd.
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In die somervalreenstreek sal dit wees van Januarie tot Maart ; in
die winterreenvalstreek van Mei tot Julie ; en in die heeljaarreenvalstreek
gedurende die maande Maart, April, Augustus en September.

Die saad van meeste boomsoorte kan gesaai word sonder enige voor-
afgaande behandeling, maar die wat 'n harde doppie het, moet eers behandel

word om sukses te verseker.
(d) Behandel- Eikeboom-saad moet gesaai word so you dit van die boom
mg van
Saad.	 afval.	 Alle harde saad, soos die van die akasias, moet in

kookwater kom en oornag daarin gelaat word solank die water
afkoel. Roer die water as die saad ingesit word.

Saad met 'n meel-lagie om, soos sering, blinkblaar wag-'n-bietjie, of
vuurdoring moet in water geweek en dan met die hande gevrywe word
om die klein saadjies in die bessie vanmekaar te kry.

'n Paar voorbeelde van die hoeveelheid saad, wat regstreeks gesaai kan
word op 'n bepaalde stuk grond, word in onderstaande staat aangegee

Boomsaad.

Hoeveelheid
Saad per

Morg.

In Kolle
5 voet by

5 voet
vanmekaar
per Morg.

In Rye
6 voet van-

mekaar
per Morg.

(lb.). (lb.). (lb.).
Pinus pinaster 	 25 6 6
Akasia-soorte 	 7 3 5
Robinea pseudo-acacia 	 6 2 4
Atriplex nummularia (Ouman-soutbos) 	 8 3 6

Plantjies kan gekweek word van saad, suiglote, steggies of pale. Vol-
ledige besonderhede hieromtrent is saamgevat in pamflet No. 165: „ Aan-
planting van Bosbome in Suid-Afrika."

Plant van Jong Boompies.

Die tyd wanneer plantjies in die veld of op die werf uitgeplant moet
word, is reeds bespreek ; maar al is dit die geskikte tydperk van die jaar
en daar het nog nie goeie reens geval nie, is dit nie raadsaam om met die
werk te begin nie.

Voor uitplanting, moet die plantjies vir 'n week nie water kry nie, om
hulle sodoende gehard te maak. Dog 'n paar uur voor uitplanting moet
hulle goed natgemaak word sodat die grond nie van die wortels sal afkrummel
nie as die plantjies uitgesteek word. As die grond goed nat is, behoef die
boompies natuurlik nie natgemaak te word nie na hulle geplant is.

Die spasie tussen borne wat aanbeveel word, hang natuurlik of van die
doel waarvoor die borne aangeplant word. Wat enkele sierbome betref,

PJantwydte.
is dit persoonlike smaak wat moet beslis oor die afstand van-
mekaar.

Vir windskerms by landerye en boorde word twee of drie rye bloekom-
bome aanbeveel met een ry dennebome tussenin die bloekombome en die
landerye. Die bloekombome kom in rye 10 voet vanmekaar en 8 voet in
die ry, terwyl die ry dennebome 15 voet van die bloekombome geplant word
en 6 tot 8 voet vanmekaar in die ry. So'n windskerm sal al die sterk
winde keer, maar sal nog genoeg lugstroming toelaat om strawwe ryp te
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verhoed. As dennebome in die streek bevredigend sal groei, sal dit mis-
kien beter wees om alleen dennebome, of 'n ander boomsoort, soos Acacia
baiieyana, te plant inplaas van bloekombome.

Windskerms wat die huis of veediere moet beskerm, kan heelwac meer
rye bevat, maar die spasie van die borne in en tussen die rye moenie ',eel
verminder word nie, want dan word die groei van die borne beskadig. Oor
die algemeen sal die spasiering vir verskillende boornsoorte 'n bietjie afwissel
en ook in verskillende streke, en daarom moet eers ondersoek ingestel word
orn die beste resultate te kry.

Lanings.—Waar borne in lanings geplant en tot sekere hoogtes gesnoei
word, word die volgende spasierings aanbeveel :—

Hoogte van Laning.
6 duim.

Spasiering.
5 duim.

9 „ 6 „
12 „ 7 „
2 voet. 9 „
3 „ 12 „
5 „ 18 „

10 „ 36 „

In Plantasies.—In die verlede was die neiging om borne te na aanmekaar
te plant, maar dit is bewys dat 'n wyer spasiering die groei beter bevorder,
droogtes makliker weerstand bied, en dat skoffelkoste nie juis verhoog sal
word nie.

Die volgende spasiering word aanbeveel :—
Bloekomsoorte 	  8 by 8 tot 10 by 10 voet.
Naald boomsoorte 	  6 by 6 tot 8 by 8 voet.
Popu I ier 	  8 by 8 voet.
Ander blaarwisselende soorte 	  6 by 6 tot 8 by 8 voet.

Die getal boompies wat nodig sal wees per grootte-eenheid op ver-
skillende spasierings is die volgende

6 Voet by
6 Voet.

7 Voet by
7 Voet.

8 Voet by
8 Voet.

9 Voet by
9 Voet.

10 Voet by
10 Voet.

Per acre (half-morg)

Per morg. 	

1,210

2,555

889

1,877

680

1,436

538

1,135

435

918

'n Sekere persentasie van die boompies wat geplant word, sal gewoon-
lik deur een of ander oorsaak doodgaan en dus moet weer ingeboet word ;

lnboet. indien moontlik, nog in dieselfde seisoen. 'n Genoegsame
voorraad plantjies moet dus op hande gehou word. In

plantasies moet ingeboet word orn die rnaksimum produksie en kwaliteit
van hout moontlik te maak, openings in windskerms moet ingeboet word
orn die nuttigheid daarvan te behou, en vir heinings, lanings en vir enige
ander sier-aanplanting moet dooie borne vervang word orn die mooiheid
nie te skend nie.

Goeie bewerking van grond voor die borne geplant word, bevorder die
groei, deurdat die fisiese samestelling van die grond verbeter word, vog

beter opgevang en bewaar word, en groei van vuilgoed teen-
Bewerking	 gewerk word. Die mate wat onkruid die boompies kan be-
van Borne.

skadig, hang gedeeltelik van die boomsoort af, maar wat die
geval ookal mag wees, moet nooit toegelaat word dat die boompies heeltemal
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onder die onkruid verdwyn nie. Die boompie moet genoeg son en
ruimte kry om sy takke uit te brei en boontoe te groei, en daarom is die
grootste gevaar van verdrukking gedurende die eerste twee of drie jaar
van die plantasie. Die wortels van onkruid sal dan ook die meeste skade
doen. Help die borne dus gedurende die begin-jare en dan sal hulle self
verder die onkruid verdruk. Hoe skoner 'n plantasie gehou word, hoe
minder kans is daar dat die plek aan die brand sal raak.

So you borne in 'n plantasie mekaar begin te verdruk, wat gewys word
deur lang dun stamme wat maklik deur die wind omgewaai of gebuig word,

Uitdunning. 
of as die kroon, in vergelyking met die hoogte van die boom,
klein is, d.w.s. minder as een-derde van die totale hoogte

(met jong borne nie minder as een-helfte nie), moet die swak borne uitgeKap
word om meer lug en sonskyn toe te laat, en om die borne wat bly staan,
kans te gee om so goed moontlik te ontwikkel. Hoe ouer die cdantasie
word, hoe moeiliker is dit om te weet wanneer uitdunning npd,g is.

Geen vaste reels kan neergele word, wanne.2.r en ho „waar 'n uit-
dunning gemaak moet word nie, want dit sal verAil yr elke boomsoort
vir elke ligging en vir elke streek en vir elke doel waarv: r die borne geplant
is. Solank een-derde tot een-helfte van die lengte van die borne nog vol
groen takke is, en daar nog gras en bossies in d'e plantasie onder die borne
groei, kan uitdunning uitgestel word. As bc ne uitgekap moet word, ver-
wyder altyd eers die dooie, kwynende, sieklike, en sleggevormde
borne, en as meer nodig is, dan van die swakstes van die wat oorbly. Die
spasies tussen die krone van die borne, moet sover moontlik eweredig gehou
word, daar moet dus nie groot gate tussen die krone van die borne in die
plantasie gemaak word nie.

Vir uitdunning moet die saag gebruik word waar moontlik, en die
borne moet so na aan die grond as moontlik afgesaag word.

Voorsorgsmaatreels teen Vuur.

Die grootste gevaar van enige plantasie is vuur, en om dit soveel moontlik
te verhoed is die volgende nodig :-

(a) Groot plantasies moet in blokke verdeel word met paaie wat
altyd skoongehou moet word van gras en onkruid.

(b) Enige windbreek of plantasie moet van buite beskerm word deur
'n vuurgordel wat kan bestaan uit 'n voorbrand, 'n geploegde
streep grond, of 'n geskoffelde streep.

(c) Naaldboomsoorte en ander wat maklik brand, kan verder beskerm
word deur aan die rand daarvan blaarwisselende soorte te plant.

(d) Plakkate meet langs die hoofpaaie in die plantasies opgeplak word
om die publiek te waarsku om versigtig te wees met vuur.

Verdere Informasie.

lnligting in verband met die behandeling van hout, aanplant van wattel-
borne, ens., kan verkry word van die Afdeling Bosbou, Pretoria, of van die
naaste distriksbosbeampte.

(j. D. Keet, Direkteur, en J. J. Voorendyk, Bosbeampte, Afdeling Bosbou.)
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IV.—Bosbome en Bosprodukte.
Die Afdeling Bosbou voorsien boere van inligting in verband met die

plant van bome. Die Afdeling verkoop plantjies, boomsaad en bosprodukte
soos pale, hangers, vuurmaakhout, ens.

Boere word aangeraai om aansoek to doen by hul naaste Bosbou-
kantoor ; die adresse is as volg :—

Westelike Kaapprovinsie.

Die Bosbewaarder, Kaapstad.

Die Distriksbosbeampte, Tokai, P.K. Retreat.

Die Distriksbosbeampte, Elgin.

Die Distriksbosbeampte, Kluitjeskraal, P.K. Wolseley.

Middel-Kaapprovinsie.

Die Bosbewaarder, Knysna.

Die Distriksbosbeampte, George.

Die Distriksbosbeampte, Stormsrivier.

Oostelike Kaapprovinsie.
Die Bosbewaarder, Kingwilliamstown.

Die Distriksbosbeampte, Stutterheim.

Die Distriksbosbeampte, Port Elizabeth.

Transkei.
Die Bosbewaarder, Umtata.

Die Distriksbosbeampte, Butterworth.

Die Distriksbosbeampte, Kokstad.

Natal.

Die Bosbewaarder, Pietermaritzburg.

Die Distriksbosbeampte, Eshowe, Zoeloeland.

Transvaal.

Die Bosbewaarder, Pretoria.

Die Distriksbosbeampte, Louis Trichardt.

Die Distriksbosbeampte, Sabie.

Die Distriksbosbeampte, Tzaneen.

Die Distriksbosbeampte, Graskop.

Die Distriksbosbeampte, Barberton.

Die Distriksbosbeampte, Nelspruit.

Oranje-Vrystaat.

Die Distriksbosbeampte, Bloemfontein.

Advies kan oak ingewin word by die Direkteur van Bosbou, Posbus 334,
Pretoria, aan wie alle aansoeke omtrent saad gerig moet word.
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D

B.—Inheemse Borne en Struike vir die Plaas.
AAR is nie aan te twyfel nie dat die skoonheid van 'n tuin tot 'n groot

mate afhang van die borne en struike wat daarin groei. Die manier
waarop die tuin uitgele is, is belangrik, en die tydelike vertonings wat
oorjarige struik- en jaarplante maak, is baie aantreklik. Maar die struike
en borne in die tuinskema is feitlik die kern van al hierdie pragtige en wenslike
vertonings.

Ons het 'n groot verskeidenheid pragtige immergroen- en blaar-
wisselende borne in Suid-Afrika, waaruit mens die soorte kan uitsoek
wat geskik is vir, of inheems is in, jou eie omgewing, en bale van hulle is by

Burke se wilde vyeboom, (Ficus Burkei Mig.) Noordelike helling van [die
Magaliesberg by Klein Wonderboom, Pretoria. 75 voet hoog.

die Afdeling Bosbou of by kwekerye verkrygbaar. Dis ongetwyfeld die
moeite werd om ons inheemse borne in oorweging te neem.

Weens gebrek aan ruimte kan slegs die volgende geskikte soorte hier
genoem word. Enige verdere inligting in verband met die seleksie van
soorte, of die geskiktheid van 'n soort vir 'n bepaalde omgewing, kan op aan-
vraag verkry word van die Hoof, Afdeling Plantenywerheid, Posbus 994,
Pretoria.

immergroen Sierbome.

Kaapse Kastanje (Calodendrum capense Thunb.) ; Keurboom (Vir-
gilia capensis Lam.) ; Boerboon (Schotia brachypetala Sond.) ; Boer-
boontjie (Schotia latifolia Jacq.) ; Kasuur (Pittosporum viridiflorum
Sims.) ; Rooi Stinkhout (Pygeum africanum Hook. 1.) ; Kaapse Boekenhout,
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Haakdoring (Acacia Burkei, Beuth.,) op Vlieepoort, noordwestelike Transvaal.
90 voet hoog.

Wit Boekenhout (Rapanea melanophleos Mey.) ; en vir warm, klam
distrikte : umZimbiti (Zulu) (Millettia caffra Meisn.) ; „ Bologna
Sausage "-boom, Komkommerboom (Kigelia pinnata DC.).

Blinkblaar Wag-'n-bietjie, (Zizyphus mucronata, 	 op Sunnyside-heuwel,
Pretoria. 'n Waardevolle veevoer.
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Blaarwisselende Sierbome.

Suid-Afrikaanse Blou-reent, van Wykshout (Bolusanthus speciosus
Harms.), is of en toe ook immergroen ; Kafferboom (Erythrina caffra
Thunb.) ; Natalse Kafferboom (Erythrina Humei E. Mey.) ; Huilbos
(Peltophorum africanum Sond.) ; Wildepeer, Dikbas (Dombeya rotun-
difolia Harv.) ; Burgess se Wildepeer (Dombeya Burgessae Gerr.) ;
Kaffer wag-'n-bietjie (Acacia caffra (Thunb.), WiIld.) ; Aapiesdoring
(Acacia Galpinii Burtt Davy) ; Afrikaanse Kiaathout (Pterocarpus ango-
lensis DC.) ; Celtis, Witstinkhout (Celtis kraussiana Bernh.) ; Varing-
blarige Kirkia (Kirkia Wilmsii Engl.).

'n Klompie borne wat in die sourer skaduwee vir vee verskaf. Bestaan hoofsaaklik
uit Rhamnus Zeyheri Sand., Acacia caffra (Thumb.) Willd., Dombeya rotundifolia
Harv., en Rhus Guinzie Sand. Die gras in die voorgrond is die Pretoria-onder-
soort van wolvingergras Digitaria sp. Brooklyn, Pretoria, April 1930.

Blaarwisselende Sierstruike.

Pride of „ de Kaap " (Bauhinia Galpinii N.E. Br.) ; Baakhout (Greyia
Sutherlandii Hook & Harv.) ; Radlkof se Wilde Bottel-borselboom (Greyia
Radlkoferi Szyszyl.) ; Rooihout (Ochna arborea Burch.) ; Pragtige
Ochna (Ochna pulchra Hook.) ; Haanbossie (Mundulea suberosa Benth.);

Kannabast (Dais cotinifolia Linn.).

Blomdraende immergroen Heiningplante.

Hierdie plante is ook geskik om alleen geplant to word :—

Sleutelblombos (Hypericum leucoptychodes Steudel.) ; Tecoma,
Kaapse Trompetblom (Tecomaria capensis Spach.) ; Plumbago (Plum-
bago zeylanica Linn.) ; Natalse Pruim, umTungulu (Zulu en Xosa) (Carissa
grandiflora DC.)—eetbare vrugte, amaTungulu ; Buddleia, Wilde Salie
(Buddleia salvifolia Lam.).
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Kameeldoring, (Acacia Giraffae Burch.) in noordwestelike deel van distrik Brits,
Transvaal. 40 Voet hoog.

Acacia robusta Burch. gesienlas 'n pionierboom op die oop veld op Doornpoort,
Pretoria. (Hoogteligging 4,200 vt.) Voorgrond : Die grasse Eragrostis superba Peyer
oorheersend, Aristida congesta R. en S., Eragrostis curvula Nees., en Sporobolus
niters Stent. Die lang gras in die agtergrond is Hyparrhenia hirta Stapf. 24 April

1930.

Windskerms en Geharde Heinings.

Kei-appel (Dovyalis caffra Warb.) ; Ghwarriebos (Euclea lanceolata
E. Mey.) ; Karee (Rhus lancea Linn. f.) ; Besembos (Rhus erosa Thunb.),
amaTungulu (Ndebele) (Carissa edulis Vahl. Var. tomentosa Stapf.).
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Cussonia paniculata E en Z., 'n sierplant waarvan die blare 'n goeie voer uitmaak
kom hier voor as 'n pionier van 'n klompie borne op 'n diabaas-dagsoom op
Brooklyn, Pretoria. (Hoogteligging 4,600 voet.) Sekonde , re soort by die stam :
Acacia caffra (Thumb.) Willd. links ; Pavetta assimilis Sond., regs ; en Rhus vimi-
nalis Vahl., Rhus Zeyheri Sond., Euclea lanceolata E. Why ; tesame met die
klimop-plant Rhoicissus cuneifolius (E en Z.) Plansh. Die gras op die voorgrond

is 'n soort Hyparrhenia.
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Immergroenbome vir Beskuttingslanings.

Geharde soorte wat ook geplant kan word in groepe van 3 tot 6 op die oop
veld :—Olienhout (Olea verrucosa Link.) ; Karee (Rhus lancea Linn. f.) ;
Moepel, Melkhout (Mimusops Zeyheri Sond.) ; Rooi Melkhout (Mimu-
sops caffra E. Mey.) ; Burke se Wilde-vyeboom (Ficus Burkei Miq.) ;
Natou (Ficus natalensis Hochst.) ; en die voorgenoemde immergroen
borne : Schotia brachypetala Sond., S. latifolia Jacq., Pittosporum
viridiflorum Sims., Rapanea melanophleos Mez., en Kigelia pinnata
DC.

Kaffer Wag-'n-bietjie, Acacia caffra (Thumb.) Willd. op
Meintjieskop, Pretoria. 35 voet hoog.

fAlle fotos deur A. O. D. Mogg.

Borne vir Veevoer in Droe Streke.

Spekboom (Portulacaria afra Jacq.) ; Kaapse Kiepersol, Sambreel-
boom (Cussonia spicata Thunb.) ; Transvaalse Kiepersol (Cussonia
paniculata E. & Z.) ; Natalse Kiepersol (Cussonia natalensis Sond.) ;
Blinkblaar Wag-'n-bietjie (Zizyphus mucronata Wilid.).

(A. O. D. Mogg, Sistematiese Plantkundige, Nasionale Herbarium, Afdeling Plantenywer-
heid, Pretoria.)
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Afdeling
9.

Skadelike Insekte en
Plantsiektes  

(Name van Skrywers verskyn aan die end van elke Artikel)

A.—Die Sprinkaan-probleem in die Unie.
Treksprinkane.

VANAF die dae van die eerste nedersetters aan die Kaap tot nou-toe
het swerms treksprinkane met ongereelde tussenposes hul versky-
fling in Suid-Afrika gemaak.

In die kort verlede het die omvang en strafheid van die uitbrekings
aanmerklik verminder as gevoig van die kragtige veldtogte wat teen die
sprinkane gevoer is. Wetenskaplike ondersoek het baie geheime omtrent
die sprinkaan-biologie openbaar, en daar is alle rede om te hoop dat sprinkaan-
uitbrekings voortaan in die beginstadium doeltreffend bestry kan word en
dat groot invalle op die manier verhoed sal kan word.

Die uitstaande ontdekking wat in resente jare gemaak is, is dat sprinkane
heeltemal 'n ander vorm aanneern sodra hulle nie meer lede van 'n swerm
is nie. In die solitere staat is hulle kleiner as die sprinkane wat in swerms
lewe, en hulle neem ook heeltemal ander kleure aan. Voetgangers wat in
digte swerms lewe is eenvormig oranje en swart, die wat in solitere staat
lewe, is groen en vaal. Hierdie twee vorms is bekend as die swerm-fase en
die solitere fase onderskeidelik.

Dit is wel-bekend dat sprinkaan-swerms nie elke jaar voorkom nie,
en daar was baie gissings oor die probleem waar die sprinkane voortlewe
as daar nie swerms is nie. Dit is nou bewys dat hulle gedurende die jare
wat daar nie swerms is nie, in solitere staat lewe, en dat swerms weer
opgebou word as gevoig van die vinnige vermenigvuldiging van die solitere
fase sprinkaan en verandering daarvan na die swerm-fase.

Dit is ook gevind dat die solitere fase van elke sprinkaansoort alleen
vir 'n onbepaalde tyd in sekere goedbepaalde maar beperkte streke kan lewe.
Bowendien kan swerms uit die solitere fase aileen voorspruit in sekere dele
van hierdie streke wat bekend is as die opboustreke. As hierdie opbou-
streke eers goed bekend is, sal dit betrekiik maklik wees om die sprinkane
onder beheer te hou, deur gereelde toesig te hou oor die opbou-streke en
dadelik die beginswerms te vernietig.

In Suid-Afrika kom vier verskillende soorte sprinkane voor, maar net
twee van hulle is van groot belang.

Die bruinsprinkaan is ons belangrikste soort, aangesien sy natuurlike
tuiste binne die grense van die Unie is, en daar swerms meer gereeld en met

Die Bruin-
korter tussenposes as in die geval van die rooisprinkaan

sprinkaan. verskyn het. Die opboustreke van die bruinsprinkaan kom
hoofsaaklik voor in die noord-sentrale Kaapprovinsie en

in die suidwestelike Oranje-Vrystaat, op veld wat deur sy vlak, gruisagtige
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of klipagtige voorkoms en 'n plantegroei bestaande uit 'n mengsel van
karobossies en kort gras gekenmerk word.

In jare van strawwe uitbrekings, het swerms bruinsprinkane oor feitlik
die hele Suid-Afrika versprei, en hulle het in groot hoeveelhede in die Kala-
harie gebroei. Die swerms wat uit die Kalaharie na Transvaal en Vrystaat
gekom het, het in die verlede aanleiding gegee tot die opvatting dat die
Kalaharie die oorspronklike opboustreek is van die bruinsprinkaan. Dit
is nou bekend dat die Kalaharie net 'n broeiplek vir swerms is, en dat die
oorspronklike bron van inval in die Karo te vinde is, waar die verandering
van die solitere fase na die swerm-fase plaasvind.

Die rooisprinkaan is 'n groter insek as die bruinsprinkaan, en verskil
ook van die vorige in lewensloop en gewoonte. Die rooisprinkaan val die

Die Rooi- Unie in, vanaf die noorde, na lang tussenposes, en kom meer
sprinkaan. dikwels langs die ooskus as op die sentrale plato voor.

Die natuurlike tuiste van die rooisprinkaan is ver ten noorde van die
Unie, in Tanganyika en Noordelike Rhodesie, en die solitere fase is nie instaat
om in die Unie te lewe nie. Gedurende die swerm-siklus versprei die swerms
oor Suid-Afrika, vanaf Angola tot in die oostelike Kaapprovinsie en so ver
noord as Uganda.

Bestryding.

Die bestryding van sprinkane is 'n saak van groot nasionale belang
in Suid-Afrika, en die Regering dra 'n groot gedeelte van die las.

Kragtens die bepalings van die Landbouwplagen Wet No. 11 van 1911
(soos gewysig deur Wet No. 12 van 1922 en No. 15 van 1934) is elke grond-
bewoner verplig om aan die naaste Magistraat of Polisie te rapporteer as daar
enige vlieende- of voetgangersprinkane op sy grond verskyn, asook eier-
leggings plaasvind ; by is verder verpiig om voetgangers te vernietig wat op
sy grond voorkom.

Die Departement verskaf sekere bestrydingsmateriaal kosteloos, en
stel sprinkaanbeamptes aan wie se plig dit is om te sien dat die vernietiging
doeltreffend uitgevoer word.

Die mees bevredigende metode vir bestryding van sprinkane is om die
swerms voetgangers met giftige lokaas te behandel. Die Departement
het kort gelede die lokaas aangeneem as die standaard-metode vir bruin-
sprinkaan-bestryding, en 'n klaar-bereide mieliemeellokaas is vir die doel
uitgereik. Dit word verwag dat in die toekoms met hierdie stelsel aangehou
sal word.

Hierdie lokaas kan egter nie so doeltreffend teen die rooisprinkaan
gebruik word as teen die bruinsprinkaan nie, deurdat die rooisprinkaan-
voetgangers oor die algemeen in bale hoer en ruler plantegroei voorkom.
In die resente proefwerk is tog heelwat sukses hiermee behaal, en dit word
verwag dat dit ook moontlik sal weer om die lokaas te gebruik as die
standaard-metode vir rooisprinkaan-bestryding.

Waar die lokaas nie toegepas kan word nie, is dit die beste om met
natrium-arseniet te spuit, en hierdie metode is op uitgebreide skaal in
Suid-Afrika toegepas. lndien bespuiting streng volgens die voorskrifte uit-
gevoer word, is dit nie eintlik gevaarlik vir veediere nie, wits alleen net in
klein gedeeltes van 'n kamp of plaas gespuit word. Nogtans word aanbeveel
om die diere van die spuitplekke of weg te hou tot na 'n goeie reen geval
het.
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Navorsingswerk.

Die sprinkaannavorsings-afdeling van die Departement van Landbou
en Bosbou doen ondersoekwerk in verband met verbeterde metodes van
bestryding en om meer lig te werp op die verskillende belangrike aspekte
van die lewensloop en gewoontes van treksprinkane.

Van die probleme wat bestudeer word, kan die volgende genoem word :
Soek na 'n moontlike substituut vir natriumarseniet wat minder giftig vir
huisdiere is ; verbetering van die lokaas met die doel om die aantreklikheid
en doeltreffendheid daarvan te vermeerder maar terselfdertyd die koste
daarvan te verminder ; bestudering van die gewoontes en ontwikkeling
van die bruin- en rooisprinkaan in hul opbou-streke met die doel om meer
lig te werp op die toestande wat vir swermformasie gunstig is.

(Prof. J. C. Faure, Direkteur van Sprinkaan-navorsing.)

;/-/‘

F. G.C.

Die Pou-oog rusper, Nudaurelia Cytheria Cram,
(natuurlike grootte) wat veral dennebome aanval.
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B.—Insekteplae en hul Bestryding.
Insekte en hul Aard.

INSEKTE verskil van die groter diere veral ten opsigte van die groot ver-
skeidenheid vorms waarin afsonderlike insekte van dieselfde soort kan

voorkom, en hul merkwaardige reproduksievermoe. Die eersgenoemde
kenmerk, uitgedruk in die verskillende lewensstadiums, byvoorbeeld, die
eier, larvve, papie, en volwasse insek ; of eier, nimf en voiwasse insek,
soos die geval mag weer, maak die kanse van oorlewing bale groter in die
geval van elke soort, aangesien hierdie stadiums byna sonder uitsondering
'n aanpassing verteenwoordig tengunste van groter bestandheid teen on-
gunstige toestande. Insgelyks maak hul groot reproduksievermoe, sowel as
die groot getalle waarin hulle voorkom, hul kanse van voortlewe bate beter.
Hul eienaardige sukses as organismes in feitlik enige omgewing wat mens jou
kan voorstel, maak hul bestryding deur menslike middels in belang van die
menslike bestaan en vooruitgang, des te moeiliker.

Anaphoidea nitens. Die parasiet van die Bloekom-snuittor,

Die meeste van die bekende insektesoorte is betreklik onskadelik vir
menslike belange. Sommige van hulle is bepaald nuttig, ditsy op 'n pro-
duktiewe manier, soos byvoorbeeld, die heuningby en die sywurm, ditsy
om ander insekte te vernietig wat skadelik is vanuit die menslike oogpunt,
soos byvoorbeeld die groot aantal soorte wat op ander insekte teer. 'n
Betreklike klein getal soorte is bepaald skadelik ; tog kan hulle jaarliks
ontsaglike skade aanrig. Nie alleen is die mens direk blootgestel aan be-
nadeling deur insekte nie, maar min van sy huisdiere en verboude plante word
nie deur die insekteplae aangeval nie. Die beskadiging aan plante le opgesluit
in verminderde produksie veroorsaak deur direkte vernietiging, algemene
verlaging van lewenskragtigheid, en oordraging van verskillende plantmoeilik-
hede en -siektes.
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Bestryding is by uitstek 'n saak van kennis wat op verstandige wyse
toegepas word. Regstreekse metodes vind gewoonlik meer byval en is

ook meer doeltreffend ; indirekte maatreels en voorkoming is

m
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dikwels makliker, verseker 'n groter mate van sukses en is
ook meer ekonomies. Regstreekse maatreels behels mega-

niese uitroeiing en die gebruik van verskillende gifstowwe. Meganiese
middels verskil ooreenkomstig die behoeftes van die oomblik. Gifstowwe
word gewoonlik uitgesoek met die oog op die manier waarop die insek
vreet. Kouende insekte, soos ruspers, kewers en veldsprinkane kan uitgeroei
word deur hul voedsel te vergiftig. In die geval van suigende insekte is
maag-gifstowwe heeltemal nuttelcos en dus moet kontak-gifstowwe gebruik
word. Ooreenkomstig die gif wat gebruik word, kan dit die insekte meganies
doodmaak deur asemhaling te smoor, soos byvoorbeeld, olies ; deur skade-
like gasse of te gee, byvoorbeeld, tabakekstrak ; deur albei hierdie werkings,
byvoorbeeld, kalk-swawel ; deur pyniging en deur die insek te ontroof
van suurstof, byvoorbeeld, pyrethrum ; deur vergiftiging of verlarnming
van die senuweegestel, byvoorbeeld, natriumarseniet of sianiedgas. Voor-
koming kan op verskillende maniere bewerkstellig word, soos byvoorbeeld
deur vanggewasse, wisselbou, en afwisseling van die plantdatum van die
gesaaides. Biologiese bestryding, wat 'n logiese maar dikwels moeilike en
onuitvoerbare metode is, bestaan uit die aktiewe en kunsmatige aanmoediging
van die natuurlike vyande van enige besondere plaag.

Al die volgende aanbevelings word gemaak op die grondslag van toe-
paslikheid aan die besondere vereistes, en moet noukeurig volgens die
voorskrifte gebruik word. 'n Insektemiddel wat vir een besondere plaag
aanbeveel word, kan dikwels heeltemal ongeskik wees vir 'n ander. Bowen-
dien kan die onoordeelkundige gebruik van insektemiddels in bale gevalle
dikwels op skade uitlocp.

Weens gebrek aan ruimte kan inligting in die fynste besonderhede oor
insektekundige aangeleenthede nie pier gegee word nie. Beskrywings van

Bronne van
die plae en raad word slegs in bree trekke gegee. Besonder-

lnligting.	 hede kan te enige tyd verkry word deur te skryf aan die
die Hoof-insektekundige, Posbus 513, Pretoria, of aan die

Landbouskole op Potchefstroom, Glen, Cedara, of Grootfontein. Die
insektekundiges wat in Kaapstad, Port Elizabeth, Fort Beaufort, die
Subtropiese Proefstasie, Nelspruit, op die Tabak- en Katoenproefstasies
op Rustenburg, of op die Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege, ge-
stasioneer is, kan ook geraadpleeg word.

Dis wenslik om, saam met so'n aansoek, vir raad, ook monsters van die
betrokke insek te stuur, ascok, indien moontlik, van die plant wat die be-
skadiging aantoon. Bowendien moet voile besonderhede gegee word insake
die beskadiging wat aangerig is, die mate van besmetting, die oppervlakte
waaroor die insekte voorkom, ens. 'n Hele paar monsters van elke plaag
moet styf verpak word in sterk blikkies, kartondosies of houtkassies, en
per pos aangestuur word en gemerk „ monsters ". Hierdie houers moet
goed toegedraai wees en die afsender se naam en adres, in die een hoek
he, sodat dit in verband gebring kan word met die brief, wat volgens
poskantoor-regulasies, afsonderlik gestuur moet word. Glasbottels en
Iugdigte blikke is ongeskik, omdat monsters daarin sal vermuf. Slegs monsters
in die belang van die publiek gestuur, mag posvry versend word.
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Skedule van insekteplae en hul Bestrydingsmiddels.
Die volgende is 'n lys van insekteplae van die vernaamste landbouplante,

met kort beskrywings van die insekte, die skade wat hulle aanrig, en bestry-
dingsmaatreels daarteen :—

A.—VRUGTE VAN DIE APPELFAMILEE.
Appel, Peer en Kweper.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.Naam van Insekteplaag.

Kodlingmot 	

Laspeyresia pamonella (L.)

Volwasse mot het 'n gryserige
kleur met broils spikkels op die
vlerke ; lengte, ongeveer
duim. Die insek oorwinter as 'n
larwe (wurm), en motto kom in
die lente uit en If witterige eiers
op vrugte, veral op die blom-
end, maar soms op blare. Twee
en 'n gedeeltelike derde geslag.
Besmette vrugte het 'n bruin
kol rondom 'n klein gaatjie
waar daar fyn bruin saagsels
uitkom. Vrugte val uiteindelik
of en 'n ligrooi rusper word
gewoonlik binnekant aangetref
wat na die klokhuis toe vreet

Behandeling verskil ooreenkomstig
seisoen en die vrugtesoort. Ge-
bruik oor die algemeen standaard
loodarsenaat-poeier, 1 lb. op 40
gallon water en dien die eerste
bespuiting toe wanneer ongeveer
die helfte van die blomblare
afgeval het ; tweede, wanneer
almal afgeval bet, derde en later
bespuitings elke weke. Vroef
bespuitings is belangrik. Sumer-
oliespuitmiddels en tabak-ekstrak
word soms by die arsenaat-
spuitmiddels gevoeg. 'n Goeie
spuittoestel en 'n goeie dek-
spuitmiddel is belangrik. Bind
'n stukkie sak om die boomstam
en versamel die larwes in die
pakhuis. Flak en vernietig be-
smette vrugte. Behandel die
vrugte om die spuitoorblyfsel te
verwyder. Skryf vir voile be-
sonderhede.

Bloedluis (Appel) 	

	Eriosoma lanigerum (Hausm 	 )

Trosse blou-swart luise met wit
katoenagtige bedekking. Ver-
oorsaak knoetsagtifge swelplekke
op takkies. Wortels word ook
aangeval tensy die boom op 'n
bestande onderstam groei.
Beskadiging deur hael versprei
die plaag.

Sny waardelose lote uit wanneer die
boom gesnoei word. Indien
moontlik verf net die trosse
insekte met tabak-ekstrak, paraf-
flen of roulynolie. Somer-spuit-
middels is tabak-ekstrak, harpuis-
mengsel, seepoplossing, oliespuit-
middels en paraffien-emulsie.
Die someroliebespuiting en tabak-
ekstrak met arsenaat-spuitmiddel
vir kocllingmot,hou die plaag in
bedwang. Die wortelvorm kan
in bedwang gehou word deur
tabak-ekstrak of tabakstof of
paradiehlorobensien versigtig te
gebruik. In hierdie geval is die
beste middel bestande onder-
stamme.

Cassid-boorder (kweper) 	

Coryphodema tristis (Drury)

Ruspers tot 1k duim lank met lig-
rooi merke, boor in die stam in

Sny die jong larwes vroeg in die
somer onder die bas uit. Deur-
steek oues met draad, of spuit
paraffien of rou-lynolie in die
tonnels in. Vernietig waardelose
borne en heinings as hulle besmet
is.

Vrugteyliee 	

Ceratitis capitata (Wd.) en
Pterandrus rosa (Ksh.)

Soos onder perskes 	 Soos onder perskes.

Vrugte-suiende motto 	

Achaca lienardi, Boisd.
Sphingomorpha chlorea, Cram.
Serrodes partita,

Groot motte met bruin vlekke wat
die vrugte snags uitsuig. Be-
skadiging lyk soos die van
vrugtevlief met maaier afwesig.
Ruspers in inheemse bosse, veral
akasias ; eon soort word op
kasteroliebome aangetref. Bale
vernielend gedurende sekere sei-
soene

Gebruik lokmiddel vir yrugte-
suiende motte.

Peerslak 	

	Eriocampaideslimacina, Retz 	

Slymerige groen larwe tot b duim
lank. Kom selde op appels voor

Bespuit met loodarsenaat sodra die
larwe voorkom, of bestuif elke
week met fyngesifte kalk, as of
ander poeier.
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Appel, Peer en Kweper—(vervolg).

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Bryobia myt 	

Bryobia sp.

Klein rooierige diertjie, ongeveer
V 25 duim lank. Geen web. Blare
verander van kleur. Klein, rooi
eiertjies prominent op die bas

	

Gebruik kalkswawel	 laat in	 die
winter ; moenie die spuitmiddel
teen voile sterkte op swak borne
toedien nie, en indien nodig moet
dit bate verdun word in die
somer.

Rooi spinnekop 	

Tetranychus sp.

Kleiner as bryobia en maak 'n web.
Soortgelyke uitwerking op borne.
Val groot verskeidenheid plante
aan, ergste naby voedsel-plante,
soos viooltjies en Kaapse appel-
liefie, wat hul blare deur die
winter behou

Verwyder plante wat in die winter
besmet geraak het. Bespuit met
kalkswawel of tabak-ekstrak in
die sourer; herhaal na 7 dae.

Verderilike of San Josó-dop-
luis

Aspidiotus perniciosus, Comet.

Klein donker, pers-swart, ronde,
verhewe, vetterige dopluise met
'n klein nippel in die middel.
'n Strawwe aanval veroorsaak
dat die blare afval, verminderde
groeikragtigheid en uiteindelik
die dood van die borne. Rooi
vlek op bas en vrugte

Gebruik kalkswawel of olie-spuit-
middel in die winter en vir perskes
en ander pitvrugte moet die kon-
sentrasie van die spuitmiddel laer
wees as normale wintersterkte ;
dieselfde geld as die borne op
enige manier nie bale groeikragtig
is nie.

Rooidopluis 	

Aonidiella aurantii, Mask.

Oranje-rooi,	 plat,	 sirkelvormige
dopluis. Rooi vlekke op bas en
vrugte.

Gebruik kalkswawel of olie-spuit-
middel in die winter en maak die
konsentrasie van die spuitmiddel
swakker as waarteen dit in die
winter toegedien word, as die
borne op enigerlei wyse swak is.

Grysdopluis 	

Aspidiotus pectinatus, Lind.

Lyk coos die verderflike dopluis,
maar het 'n ligter kleur en lyk
nie so vetterig nie

Soos vir rooidopluis hierbo.

Gretige dopluis 	

Aspidiotus rapax, Comet.

Bolvormig, rond, lig-geel dopluis,
hoofsaaklik op takkies en ent-
kante van vrugte

Soos vir rooidopluis hierbo.

B.—PITVRUGTE.

Amandel, Appelkoos, Kersie, Perske, Pruim.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Vrugte-suiende motte 	

Achaea lienardi, Bsd.
Sphingomorpha chlorea, Cram.
Serrodes partita, F.

Sien onder appels 	 Sien onder appels.

Verderllike dopluis 	

Aspidiotus perniciosus, Comet.

Soos onder appel .. 	 Soos onder appel. Geen spuitmid-
dels moet teen voile winter-
sterkte toegedien word nie as die
boom op enigerlei wyse swak is.
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Amandel, Appelkoos Kersiel Perske, Pruim.—(vervolg)

Naam van Insekteplaag.

-- — 	

Beskrywing en T.Titwerking

i	
op Plant. Bestryding.

Kodlingmot	 (perske,	 appel-
koos en pruim)

Laspepresia pomonella, L.

Sien onder appel. Veroorsaak soms
moeite naby besmette appel- en
peerbome of pakhuise

Geen	 arseenspuitmiddel	 kan	 op
perskes of appelkose gebruik word
nie aangesien	 die	 gevaar van
arseen-oorblyfsel te groot is.
Bind stroke sak om die boom•
stamme en versamel die larwes
gereeld eenmaal elke 2 weke.
Skraap sorgvuldig alle los, dook
bas af van takke, stamme er
mikke van ou borne en maak di(
larwes dood wat in die winter
daar aangetref word. Pluk ge.
reeld cover moontlik al die wurm•
besmette vrugte van die borne al
en vernietig hulle op doel.
treffende wyse. Moenie wurm.
besmette vrugte laat rondle nie
Pas ook bogenoemde maatreek
vir pruime toe. Pruime kan
bowendien 1 of 2 bespuiting(
met basiese loodarsenaat, 2 M. or
40 gallon water, plus I lb. van
'n spreimiddel, kry, mits gesorg
word our al die arseen-oorblyfsel
af te veeg voordat die vrugte
bemark word.

Vrugte-suiende stinkylie8....

Agonoscelis versicolor, F., en
ander soorte

Sien wider algemene plae.. 	 Sien onder algemene plae.

Slakrusper (kersie en pruim).

Parasa latistriga, Wlk.

Groen, harige slakagtige stekende
ruspers, afkomstig van eiers gele
deur groen- en bruinkleurige
motte. Bruin, langwerpig-ronde
kokons met harde doppe word
op stam en takke gevorm

Bespuit met loodarsenaat.	 Ver-
nietig kokons.

Vrugte-torre 	

Cetoniidae (Verskillende soorte)

Groot, helderkleurige bont kewers
(kleure groen, swart en geelwit)
wat in rypwordende vrugte in-
kou. Sewers broei nit in humus-
en kompost-hope

Vang die torre met die hand of ver-
camel hulle daagliks met 'n groot
insekte-net. Hang gistende pol-
lard-Iokmiddel in blikke aan die
borne. Behandel mis- en kom-
post-hope met swawelkoolstof of
petrol.

Blaar-kewers (vreet in die dag)

Galerucidae
(Verskillende soorte)

Aktiewe torre, klein, vreet aan
knoppies en blare, veral van
appelkoos en pruim vroeg in die
lente

Skud af op seile gedurende die koel
tye van die dag en vernietig.
Arseenspuitmiddels word nie aan-
beveel nie.

Meikewers 	

Melolonthidae
(Verskillende soorte)

Dik dofkleurige kewers, van mid-
delmatige grootte, wat snags
vreet en bedags in grond of yuil-
goed wegkruip

Versamel snags met die hand by
die lig van 'n ilitslig in blikke
water en paraffien en vernietig.
Metode uiters doeltreffend as dit
behoorlik gedoen word. Hark die
kewers uit die grond en versamel
bulle met die hand.

Swart perskeluis 	

Annraphis percicae-niger,
Smith

Klein plantlulse, glinsterend swart
wanneer oud, bruin wanneer
jonk. Oorwinter op die borne in
skeure in die bas, ens. Word
dikwels beskerm deur miere.
Laat in die winter neem hulle
toe in getal tot ongeveer Novem-
ber wanneer warm weer en
parasiete en ander vyande dit
gewoonlik verminder tot die
status van 'n minderwaardige
plaag. Kan in groot getalle op
perskes en soms pruime voor-
kom en kan die drag vernietig.
Laat blare verpot raak en
opkrul,	 veral	 by	 die	 teer
puntjies van takke.

Bespuit borne met kalkswael, 1
op 15, en verminder die konsen-
trasie as die borne nie goed groei
nie. Bespuit met tabak-ekstrak
later in die winter wanneer
knoppies begin swel het en plant-
luise hul verskyning maak. Vir
doeltreffende resultate is dit be-
langrik om vroeg en baie deeglik
to bespuit. Vernietig alle waarde-
lose kruisblommige plante in die
nabyheid van borne.
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Amandel, Appelkoos, Kers'e, Perske, Pruim—(vervolg).

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Green perskeluis 	

Myzus persicae, Sulz.

Klein plantluise, groenerig en ligter
gekleur as swart plantluise. Oor-
winter gedurende warm winters
op kruisblommige plante. As die
winter straf is, word die eiers op
perskebome gele. Vroeg in die
lento trek hulle Of na die perske-
borne toe Of eiers broei uit, en
die plantluise vermeerder tot
ontsaglike getalle. Kan groot
skade aan die borne doen en
die drag vernietig. Laat die
blare verpot raak en opkrul,
veral op die teer punte van
takke

Dieselfde as vir swart perskeluis.

Wit perske-dopluis 	

Diaspis pentagona, Targ.

Wit of vuil-wit dopluise, dik saam-
gekoek op takke en takkies.
Hoofsaaklik op perskes

Gebruik kalkswael laat in die
winter, en moenie dit teen voile
wintersterkte gebruik as die borne
nie good groei nie. As behande-
ling in die somer nodig is, moot
opgelet word vir jong dopluisies
wat klein en rooierig is en dadelik
met harpuisoplossing gespuit
word.

Rusper 	

Heliothis obsoleta, F.

Gestreepte, groenerig tot donker
fluweelbruin ruspers wat gate in
die vrugte boor

Waar moontlik moot die ruspers
met die hand versamel word.
Pyrethrum-spuitmiddels, hoewel
duair, is nuttig om die larwes
to vernietig.

Vrugtevlie6 	

Ceratitis capitata (Wd.)
Pterandrus rosa (Ksh.)

Gelerige vliee met 'n kenmerkende
kleur en vorm, sigbaar op borne.
Eiers word in holtes in die
vrugte gelO en ontwikkelende
maaiers boor in die vrugte in
sodat dit verrot en gewoonlik
afval. Sagte vrugte, veral pers-
kes en appelkose, word meer
dikwels aangeval, maar die vliee
kan ook sitrusvrugte aanval.
Laat in die seisoen is besmetting
gewoonlik erg

Van die allergrootste belang is stip-
telike sindelikheid in die boord.
Vernietig alle wilde en waardelose
verboude vrugtebome in of naby
die boord. Versamel al die be-
smette vrugte op die grond en
aan die borne en vernietig hulle
so doeltreffend dat vliee nie daar-
uit kan kom nie. Gebruit spuit-
en lokmiddels vir die bestryding
van vrugtevliee, soos aangegee
onder vrugtevlieg-gifstowwe in
die seksie oor insekterniddels.

C.—ANDER SOMERVRUGTE.
(1) Druiwe.

Naam van lnsekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Bruin, vlerklose kalanders, onge-
veer duim lank. Besonder ver-
nietigend vir knoppies en jong
vrugte. Nuwe geslag kom
ongeveer 1 November uit

Bespuit wingerde met loodarsena at.
Vang kalanders wat oorwinter
in dennebolle, of in los bolle
kamferblare wat in die mikke
van die wingerde gesit word.
Pas dieselfde maatreels vir die
nuwe geslag toe.

Kalander 	

Phlyctinus callosus, Boh.

Rusper 	

Heliothis obsoleta, F.

Soos onder citrus of appelkoos.... Word na die wingerde aangelok
deur onkruid ; gevolglik moet
die wingerde vroeg skoongemaak
word. Bespuit met loodarsenaat
as besmetting straf is. Versamel
met die hand.

Meikewers 	

Melolonthidae

Erinose 	

Eriophyes spp.

Soos onder pitvrugte 

Mikroskopiese myt wat feltagtige
groeisels in ingesonke plekke op
blare veroorsaak. Die groeisel
het 'n witterige kleur wat
beninerig word

Soos onder pitvrugte.

Dien swael oorvloedig toe wanneer
die Tote ongeveer 6 duim lank is
en 'n hole paar keer later.
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SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

Druiwe—(vervolg).

Naam van Insekteplaag. en IfftwerkinBeskrywing	 g
op Plant. Bestryding.

Wortel-galwurm of Aalwurm

Heterodera marioni, Cornu.

Veroorsaak dat die wortels opswel.
Sien onder groente. Veroorsaak
die meeste moeilikheid in sande-
rige grond

Vermy grond waarvan bekend is
dat dit besmet is, en moenie jong
wingerdstokke met wortelge-
swelle gebruik nie. Help die
wingerdstok om diep wortels te
skiet.

Witluis 	

Pseudococcus maritimus,
Ehrh.

Lyk coos die sitrus-witluis ; 	 be-
skadig groei van die borne en
skend die vrugte. Oor-winter
onder los bas, rondom knoppies
en op onkruid

Verwyder los bas in die winter en
gebruik harpuis-oplossing of kalk-
swael. Vergiftig die miere of
gebruik bande orn die stamme
sodat hulle nie by die wingerd-
stokke kan kom nie. Vernietig
waiardelose vrugte om te v er-
hoed dat die insekte na die bas
toe trek. Smeer die luise, wat in
die bas wegkruip, met rou-lvn-
olie. Bespuiting in die some is
ondoeltreffend. Deeglike skoon-
maak van die boord gedurende
die winter is die enigste doel-
treffende maatrefl.

Vrugte-suiende motte 	

(Soos vir appel, ens.)

Sons vir sitrus- en somervrugte
(perskes en pruime)

Soos vir sitrus- en somervrugte.
(Perskes en Pruime)

Druifluis 	

Phylloxera vitifoliae, Fitch.

Sien boordplae in winterrefnval-
streek (Afdeling 7)

Sien boordplae in winterreenval-
streek.	 (Afdeling 7.)

Wingerd-sfinksmotte 	

Hippotion celerio, L., en
Theretra capensis, L.

H. celerio.—Green tot bruin rus-
pers wat tot 3 duim lank word
met 2 swart en geel vlekke naby
die kop wat soos of lyk, en 'n
uitsteeksel naby die stert-end
wat soos die stert lyk.	 Ver-
naamste voedselplant	 druiwe,
maar ook tabak, patats en Am-
pelopsis kruipplante kan aan-
geval word

T.	 capensis.—Effens	 groter	 as
groen ruspers, in ander opsigte
dieselfde as boffenoemde

Versamel	 die	 ruspers	 in	 klein
wingerde met die hand of bestuif
met loodarsenaat. Skoffel die
grond onder die wingerde om die
papies te vernietig.

(2) Moerbei.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Intwerking
op Plant. Bestryding.

Wit perske-dopluis 	

Diaspis pentagons, Targ.

Soos onder perske 	 Bespuit in	 die	 winter	 soos	 vir
perskes.

(3) Okkerneut.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Ifftwerking
op Plant. Bestryding.

Kodlingmot 	

Laspeyresia pomoneila, L.

Sien onder appel.	 Ligrooi rusper
wat in die vrugte in tonnel.
Blom-end van vrugte word in die
meeste gevalle vroeg in die sei-
soen aangeval en die stingel-
end later in die seisoen

Bestryding is moeiliker as in die
geval van appels en pere, want
die borne is gewoonlik hoog en
most baie deeglik bespuit word.
Suur of standaard-loodarsenaat
brand die blare, sodat 2 lb.
basiese of neutrale loodarsenaat-
poeier op 40 gallon water, plus
i lb. van 'n spreimiddel, gebruik
most word. Eerste bespuiting
wanneer die vrugte gevorm word.
Bepaal tyd volgens motte wat in
lokvalle gevang word. Dis waar-
skynlik raadsaam om nie meer as
2 of 3 keer te bespuit nie, weens
die onkoste om die hof borne to
bespuit. Gebruik bande orn die
stamme	 en	 vernietig	 al	 die
besmette vrugte.
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D.—SITRUSVRUGTE.

Suurlemoen, Lemoen, Nartjie, Pomelo, ens.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Rooi dopluis 	

Aonidiella aurantii, Mask.

Oranje-rooi, plat, sirkelvormige
dopluise. Val takke, blare en
vrugte aan. Skend vrugte en
suig die sap van die boom nit
sodat dit doodgaan. Kom
wydverspreid voor

Berook gedurende die somer (Janu-
arie en Pebruarie) en winter
(Junie en Julie) met sianiedgas.
Een behandeling per jaar is ge-
noeg indien dit deeglik gedoen
word. In die geval van ligte
besmetting kan dit nodig wees
om slegs elke tweede of derde
seisoen te berook, maar dit is 'n
gesonde beleid om elke jaar te
berook. As beroking onmoontlik
is, moot die home bale deeglik
met 'n beproefde oliespuit-
middel bespuit word. Dit
kan nodig wees om 2 bespuitings
toe te dien. Dis nie raadsaam om
draende borne later as Maart-
maand te bespuit nie. Gebruik
ligte olies as die borne na Febru-
ariemaand bespuit word.

Mossel-dopluis 	

Lepidosaphes gloveri (Pack.),
Kirk.

Ligte pers, mosselvormige dopluis Soos vir rooi dopluis.

Lang dopluis 	

Lepidosaphes pinnaeformis
Bche.

Rooierige, trompetvormige dopluis Soos vir rooi dopluis.

Dieselfde as vir rooi dopluis. Word
makliker deur olie-spuitmiddels
as rooi dopluis bestry.

Ronde persdopluis 	

	Chrysomphalus ficus, Ashm 	
en

Chrysomphalus aonidum, Ck11.

Donker perserig-rooi, tot swarterig
plat sirkelvormige dopluise. Val
meesal blare en vrugte aan. Kan
baie swaar verliese veroorsaak
as dit nie bestry word nie.
(Westelike Transvaal)

Valse ronde pers-dopluis....

Chrysomphalus dietyospermi,
Morg.

Rooierig-grys tot geel plat sirkel-
vormige dopluis. Kom meesal
op nomelo's en suurlemoene
voor. Nie wydversprei nie.
(Westelike Transvaal en Natal)

Dieselfde as vir rooi dopluis. Meer
hestand teen beroking as rooi
dopluis.

Sagte dopluis

Coccus hesperidunt, L.

Skilpadvormige bruin dopluis,
duim lank. Altoos gevolg dent
roetagtige skimmel

Bespuit met seep-oplossing, harpuis-
oplossing, of oliespuitmiddel. Be-
rook as besmetting baie erg is.

Pienkerig-grys insek met wit
poeieragtige bedekking ; word
tot duim lank. Wit wollerige
massas of kolonies wat later die
vrug en takke skend. Heuning-
dou en roetskimmel wanneer
besmetting straf is. P. gahani
veroorsaak selde moeite

Smeer trosse insekte met paraffien
of sterk tabak-ekstrak. Bespuit
met olie-spuitmiddel voordat die
insekte 'n dik wasbedekking kry.
Beroking is teleurstellend. As die
besmetting straf is, moet Crypto-
laemus-skilpadjies losgelaat word
en alle micro bestry word deur
lokmiddel by die neste te sit of
bande te gebruik, onkruid
laag te hou en die onderste
takke van die borne of te sny
sodat hulle nie op die grond hang
nie. Dis dikwels onnodig om
Cryptolaemus-skilpadjies aan te
teel waar die miere behoorlik
bestry word.

W itluis 	

Pseudococcus gahani, Green.,
Pseudococcus citri, Risso., en
Pseudococcus filamentosus

(Ckll.)

Volwasse wyfies is bolagtig, be-
weeg nie en is ongeveer f duim
lank ; voorste gedeelte bruin
en agterste gerif, langwerrig-
rood, wit. Vorm wit wollerige
massas wat gelerige eiers bevat.
Val 'n groot verskeidenheid
plante aan

Word gewoonlik bestry deur Ve-
dalia-skilpadjie. Waar moontlik
moet individuele plante met die
hand skoongemaak d en
daarna met olie-spuitmiddel, har-
puis-oplossing of seep bespuit
word. As die besmetting straf is
en aanhou, kan aansoek gedoen
word vir Vedalia.

Australi ese leis

Icerya purchasi, Mask.
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Suurlemoen, Lemoen, Nartjie, Pomelo, ens.—(vervolg).

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Sitrus-psylla 	

Spanioza erythreae, del G.
-

Klein gelerige insek wat holtes
aan die onderkant van die blare
maak. Beskadiging is waar-
skynlik nie ernstig nie, tensy
die blare baie erg geskend word

Bespuit vroeg in die sorrier, voor-
dit die insekte die holtes ver-
laat, met harpuis-oplossing, seep-
oplossing of olie-spuitmiddel.

Swart plantluis 	

Aphis gossypii, Glover

Swart	 plantluise	 wat	 die	 teer
groeiende punte van die boom
aanval, dikwels in digte trosse.
Selde 'n ernstige plaag behaiwe
op jong of oorgewerkte bo me

Bespuit met tabak-ekstrak,	 har-
puis- of seepoplossing.

Die lemoenrusper 	

Papilio demodocus, L.

Geel en swart sterkruikende rus-
pers wet meesal jong borne
Sanyo!. Eiers rond, pôrelwit,
word een vir cen op (lie blare
gelë. Volwasse insek groot, geel
en swart, swaelstert vlinder

Versamel al die ruspers en eiers
met die hand en vernietig dit.

Vrugtevlieg 	 Sons onder perske.	 Gewoonlik nie
so ernstig by sitrusvrugte as by
somervrugte Me

Soos	 onder	 perske.	 Gebruik
natrium-fluosilikaat in voorkeur
bo arsenaat-lokmiddel, en onder
geen omstandighede moet lood-
arsenaat straf toegedien word
nie.

Lemoenkodlingmot. 	

	Argyroploee leueotreta, Meyr 	

Ligrooi ruspers binne in die vrugte,
wat gewoonlik 'n helder kleur
het. Besmette vrugte val of en
vertoon	 uiteindelik	 'n	 ronde,
bruin	 vlek	 rondom	 'n	 klein
gaatjie.	 Volwasse insek is 'n
bruinklenrige mot.	 Eiers word
gewoonlik op vrugte gerè.	 Ko-
kons in die grand

Roei sorgvuldig alle onversorgde
sitrus- en koejawelbome nit asook
alle Wilde voedsterplante van die
plaag. Pluk en vernietig sonder
versuim alle afgevalle en besmette
vrugte aan die borne, minstens
driekeer elke week. Lokvalle en
lig-lokvalle	 is	 van	 twfylagtige
waarde. Sorg veral our vrugte,
wat deur wind afgewaai is en
besmette vrugte wat afgepluk is,
sonder versuim te vernietig.

Vrugte-suiende motte 	

(Soos vir appel, ens.)

Sagte plekke wat vol gaatjies is.
Veroorsaak corns swaar verliese

Soos vir somervrugte.	 Sien onder
appel.

Amerikaanse bolwurm 	

Heliothis obsolete, F.

Groen tot bruin gestreepte ruspers,
-, 1, duim tot li duhn lank, wat
in die vrugte inboor wanneer die
home bloei en die vrugte gevorm
word, ongeveer September of
Oktober

Bespuit met eierdodende middel
('n ligte olie-spuitmiddel) of
krioliet sodra die eerste ruspers,
hoe klein ook al, hul verskyning
maak.	 Versamel groter geskikte
ruspers met die hand. 	 Hoewel
spuitmiddels van pyrethrum-
ekstrak duur is, is dit tog niters
doeltreffend om die larwes te
vernietig.

Groen torre 	

Colasposoma spp.

Metaal blou-groen torre, - duim
lank wat vroeg in die sourer op
vrugte en blare voorkom

Versamel die torre deur hulle op
seile onder die borne of te skud en
maak dan flood in paraffien en
water.

Vrugte-suiende stinkvlie6 	

Agonoscelis	 versicolor,	 F.,
Antestia variegate, Thb., en
Nezara viridis, L.

Sien onder algemene plae 	 Sien onder algemene plae.

Sitrus-blaaspootjie 	

Seirtothrips aurantii, Faure.

Klein ligte tot donker oranje-geel
insekte op teergroei en jong
vrugte van sitrusbome. Kom
meer algemeen op nawel-lemoene
voor maar ander sitrusvrugte
word non en dan ook aangeval.
Aanval begin sodra die vrugte
gevorm word en hou aan totdat
die vrugte omtrent so groot coos
'n hoendereier is. Piteindelike
uitwerking onreMmatige gry-
serig-wit tot bruinerige vlekke.
Erg beskadigde blare kan wit-
terige, dik, min of meer gekrulde
plekke kry wat groei vertraag of
inn,' into vprniptio

Bespuit met kalkswael (1 op 80),
of bestuif met fyn swaelpoeier.
Eerste toediening wanneer die
meeste van die bloeisels of is,
tweede 10 dae later. Naar nodi ;
kan nog 'n derde en vierde
toediening	 na	 tussenpose	 van
20	 dae	 gegee	 word.	 Spuit
deeglik en met 'n goeie druk.
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Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Vrugtevlieg 	 Sien onder perske 	 Sien onder perske.

Witterige larwe solider bene wat
pitte besmet sonder om die moes
te beskadig. Volwasse insek is
'n gryserig en swart snuittor
van middelinatige grootte

Plant net skoon pitte. Verbrand al
die ander. Hou saad vir plant-
doeleindes toe sodat die kalander
nie kan ontsnap nie.

Kalander

Cryptorhynchus mangiferae, F.

Mango-dopluis 	

Chionaspis phenacaspis
natalensis, Ckll.

Klein, wit dopluis. 	 Bespuit met harpuisoplossing.

HULPBOEK VIR BOERE IN SUIO-AFRIKA

E.—SUBTROPIESE VRUGTE.
(1) Vye.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Vye-snuittor. 	

Omophorus stomachosus, Boh.

Wit larwes wat in vrugte ontstaan
uit eiers van kalanders wat mid-
delmatig groot is en 'n snuit
het. Afkomstig van inheemse
vye

Vernietig wilde vyebome. Versamel,
en vernietig besmette vye. Ver-
samel volwasse snuittore met die
hand.	 Ruim alle vuilgoed in die
boord op.	 Bespuiting word nie
aanbeveel nie.

Stamboorder 	

Phryneta spinator, F.

Groot	 silindriese	 wit	 larwe	 in
stamme veral naby die grond ;
kom ook in wilgerbome voor.
Volwasse insek 'n groot as-
kleurige for met lang borings.
Vreet aan jong bas

Versamel	 die	 torre	 gedurende
Desember en Januarie. Krap die
larwes met 'n stuk draad uit of
spuit rou-lynolie in die tonnels.
Verwyder al die stamme sodat
die boom net een het. As 'n
silinder van muskiet-gaasdraad
tot 18 duim van die grond of
condom die stam gesit word, ver-
hoed dit dat die kewers daar
eiers le.

Wortel-galwurm of Aalwurm

Heterodera marioni, Cornu.

Sien onder druiwe en groente..... Sien onder druiwe en groente.

Dopluise 	

Aonidiella aurantii (Mask.)
Aspidiotus rapax, Corns.
Ceroplastes spp. en
Coccus hesperidus (L.)

Val sours borne straf aan. 	 Vir
beskrywing sien onder appel en
sitrus. Ceroplastes is groot was-
agtige dopluise met rooikleurige
kleintjies

	

Gebruik	 olie-spuitmiddel	 in	 die
winter. Vir wasdopluise moet die
groot dopluise afgeveeg word voor
bespuiting en die bespuiting toe-
gedien word wanneer die klein-
tjies uit is. Vir sagte dopluise
(Coccus) moet harpuis-oplossing
of 'n olie-spuitmiddel gebruik
word.

Witluis 	

Pseudococcus filamentostts
(Ckll.)

Lyk baie soos die sitrus-witluis.
Beskadig groei van die boom en
skend die vrugte. Oorwinter in
skeure in die bas, rondom knop-
pies en op onkruid

Deeglike skoonmaak in die winter is
die enigste doeltreffende bestry-
dingsmaatreel. Bespuit borne in
die winter met kalkswael of olie-
spuitrniddel en hark alle afgevalle
blare en vrugte bymekaar en ver-
brand dit. Smeer die trosse luise,
wat in die skeure in die bas aan-
getref word, met rou-lynolie. Be-
spuiting in die comer is ondoel-
treffend. Gebruik bande om
miere nit borne te hon.

(2) Mango.

(3) Litchis.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.Naam van Insekteplaag.

Ligrooi ruspers boor na pit van
Mg.

Sien onder sitrus vir Lemoen-
kodlingmot.

Boerboonmot 	

Argyroploce peltastica, Myer.
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Beskrywing en Ilitwerking
op Plant. Bestryding.Naam van Insekteplaag.

Bagrada-luis 	

Bagrada hilaris, Burm.

Sien onder algemene plae. 	 Sien onder algemene plae.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en tiitwerking
op Plant. Bestryding.

Moenie besmette moere gebruik nie.
Hou die grond in die rye opge-
frd sodat al die aartappels toe is.
Bdre die aartappels wat uitgehaal
is onmiddellik op 'n plek waar die
motte dit nie kan bykom nie. As
die stoele besmet raak, moet dit
met loodarsenaat bespuit word.

A artappelmot 	

Phthorimaea opereulella, Zell.

Klein witterige ruspers wat ton-
nels deur die aartappels boor.
Spin dikwels groen blaargroei
toe en vernietig dit

Skilpadjie 	

Epilachna dregei, Mule.

Bruin en swart skilpadjie met sy
stekelrige larwes wat die blaar-
groei van (lie plant vernietig.
Die skilpadjies oorwinter dikwels
in groot getalle tussen rotse en
ander beskutte plekke op kop-
pies

As skilpadjies na die oorwinter op-
gemerk word, most hulls bespuit
word met paratlien. Bespuit
besmette aartappel-stoele met
loodarsenaat.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Versamel met die hand sodra die
eerste ruspers voorkom om swaar
uitbrekings te voorkom. Dit
help as loodarsenaat-bespuitings
toegedien word wanneer die
tamaties nog klein is. In die
geval van 'n swaar algemene
besmetting is die plantspuitmid-
dels wat vervaarclig is van pyre-
thrum-ekstrak, baie doeltrettend
om die oes to red, hoewel dit
duur is.

Rusper 	

Heliothis obsoleta, F.

Groen tot bruinerige ruspers wat
in die vrugte inboor

Witterige plekke op die stam wat
veroorsaak dat dit hard word en
die blare laat droog word en
afval. Plant word verpot en
nutteloos. Word veroorsaak
deur 'n klein myt. As die
plantjies dig opmekaar staan
sodat daar nie 'n vrye lugsirku-
lasie tussen hulle is nie, is dit
bevorderlik vir die siekte

Hon die saadbedding skoon van
onkruid en sorg dat die plantjies
nie te dig opmekaar staan nie.
Bespuit die plants in die saad-
bedding met kalkswael (1 op 75)
of selfs 1 op 100 as die tempera-
tuur hoog is. Eerste bespuiting
wanneer plants 2 duim hoog is,
tweede 12 dae later. Plant
minstens 3 voet by 3 voet van-
mekaar en skoffel goed. Trek
plants wat knoppiesblaar-siekte
vertoon uit en verbrand ; en as
streek nie te groot is nie, bestuif
binne 'n week na uitplanting met
swael.

Erinose 	

Eriophyes elculopthirus, Nal.

SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

(4) Papaja.

E.—PLANTE VAN DIE NAGSKADE - FAMILIE.
(1) Aartappel.

(2) Tamatie.

(3) Kaapse Appelliefie.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Eitwerking
op Plant.

Rooi spinnekop 	 Dowwe spikkels op die blare ver-
oorsaak	 deur	 klein	 rooierige

Tetranychus sp. myte.	 Word versprei deur on-
kruid

Bestryding.

Sien onder appel.
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HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

(4) Tabak:

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Knopwortel of Aalwurm.....

Heterodera marioni, Cordu.

Sien onder kool 	 (1) Behandel	 saadbeddings	 voor
saaityd met swaelkoolfstof of
brand baie deeglik.

(2) Indien moontlik gebruik nuwe
grond vir saadbeddings.

(3) Saai beddings nie gelyktydig
nie,	 sodat	 daar	 jong	 plante
met taamlike vlak wortels vir
vroeg of laat planting beskik-
baar kan wees.

(4) Vernietig	 alle	 besmette	 uit-
plant-plantjies.

(5) Beoefen wisselbou met nie-vat-
bare gewasse (sien ook onder
kool).

Splitwurm of „ Boepens"...

Phthorimaea heliopa, Low.

Klein witterige ruspers wat swel-
plekke in die stamme van jong
plantjies veroorsaak, en in die
has en middelrif van plante in-
vreet ; veroorsaak ook klein
deurskynende kolle in die blare

Vernietig alle opslag-tabak vroeg in
die lente. Bespuit saadbeddings
deeglik en gereeld met lood-arse-
naat en maak hulle toe met
goiingsak. Moenie besmette
plantjies plant nie.

Tabakslak 	

Lema bilineata, Germ.

Groen, slymerige larwes wat die
blare vernietig. Afkomstig van
klein swart torre met twee
gelerig-wit strepe langs die rug
af, wat soortgelyke skade aan-
rig

Bespuit saadbeddings gereeld en
deeglik dwarsdeur die seisoen met
loodarsenaat.	 Vernietig alle op-
slag-tabak vroeg in die lente.	 In
gevalle waar die plaag opgemerk
word, moet dit in die lente op
stinkhlaar en wilde kaapse-
appelliefle bestry word. Op die
land moet die insekte, sodra hulle
verskyn, met die hand versamel
word. In gevalle van strawwe
besmetting moet met loodarse-
naat bespuit word. As die plante
bestuif word met fyn kalk of
stof help dit om die slakke te
bestry. Dis belangrik dat plante,
net in onbesmette toestand,
uitgeplant word.

Blomknoprusper 	

Heliothis obsoleta, F.

Groen tot bruinerige ruspers wat
saadkoppe of die boonste blare
vernietig

Bestuif met parysgroen of lood-
arsenaat ; beskerm blomknoppe
met papiersakkies.

Trialeurodes natalensis, Corb.,

Aleyrodidae

Klein vier-vlerkige insek oortrek
met 'n wit wasagtige uitskeiding.
Vreet en teel aan op die onder-
kant van blare. Draer van virus
wat krulblaarsiekte veroorsaak

Roei alle opslag-tabak en suiers
gednrende die winter uit sod at
die insekte nie kan aanteel en
met die virus besmet raak nie.

Tabakmot 	

Ephestia elutella, Hbn.

Klein,	 grys mot waaruit klein
roomkleurige ruspers ontstaan
en wat opgebergde tabak, ge-
woonlik net die van die beste
grade, vernietig. Teel vinnig
aan en veroorsaak groot skade
onder warm vogtige toestande

Hou die tabakhuis sindelik en ver-
brand die afval. Ondersoek en
borsel die buitekant van bale
gereeld. Verf die binnemure dik-
wels met warm kalkoplossing.
Ondersoek nuwe besendings en
berook goed met sianied voordat
dit in die pakkamer geplaas word.

Sigaret-kewer 	

Lasioderma serricorne, F.

Baie klein swart kewer met vet
?

krom vuilwit larwes. Albei
stadiums beskadig opgebergde
blaartabak, sigare en aigrette
van hoe graad. Die meeste be-
skadigings word onder vogtige
toestande aangerig

Sien onder tabakmot. Gebruik ook
nog klewerige papiere of plate
rondom elektriese ligte en ven-
sters om die volwasse kewers te
yang.
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Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Wit larwe wat deur die stam van
die plant naby die grond boor

Sny of krap die jong larwes uit in
die vroefi stadiums met draad
waar moontlik. Spuit rou-lynolie
in die tonnels in.

Koffie-boorder 	

Anthores leuconotus, Pasc.

SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

G.—ANDER SUBTROPIESE GEWASSE.
(1) Koffie:

(2) Katoen.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Stork rusper met ligrooi dowwe
dwarsstrepe in katoenbolle. Mot
is rooierig bruin met donker
skouers ; bedags lui en kruip in
katoenplante weg. Eiers word
op die plant gee, papie en
kokon in die gronell! Kan 'n
ernstige plaag woes

Geen bevredigende bestrydingsmid-
del nie. Moenie aanhoudend
groot katoenoeste op eon plek
plant nie. Plant so vroeg moont-
lik in die lente om die swaar
besmettings te vermy wat ge-
woonlik in Februarie en Maart
voorkom. Teoreties gesproke is
dit 'n slegte gebruik om plante
te laat oorstaan, maar aangesien
dit 'n vroef oes kan betoken
wat andersins onmoontlik is,
word dit aan die kweker oor-
gelaat. Vanggewasse van katoen
is van twyfelagtige waarde.

Soedan- of rooibolwurm 	

Diparopsis castenea, Hmpsn.

Gestreepte liggroen tot donker-
bruin ruspers wat in die bolle
inboor maar selde permanent
binnekant aangetref word. Mot-
te gelerig-bruin tot liggroen,
word dikwels gesien coos hulle
in die dag rondvlieg of wei.
Eiers word op die plant gelf,
papies in die grond. Strawwe
aanvalle sporadies. Val 'n groot
verskeidenheid gewasse aan

Bestuiwing en bespuiting met ar-
seenstowwe het, miskien weens
die manier waarop die ruspers
vreet en die uitbrekings wat dik-
wels op groot skaal voorkom, nie
bevredigende resultate gelewer
nie. Vanggewasse van katoen of
mielies kan miskien help, maar
noukeurige toesig sal daaroor
gehou moot word. Daar is nog
geen bestrydingsmaatrefl gevind
wat regtig bevredigend is nie.

Amcrikaanse bolwurm

Heliothis obsoleta, F.

Stekelrige bolwurm 	

Earias insulana, Bsd., en
Earias biplaga, Wlk.

Ruspers is gryserig met donker
merke, stekelrig, tot duim lank
en kom sours in groot getalle in
bolle voor. Motte klein en
groenerig. Eiers word op die
plant gele, papie en kokon sit
aan die plant vas. Selde 'n
belangrike plaag

In gevalle waar strawwe aanvalle
voorkom moet die katoenstoppels
in die winter verbrand word om
sodoende die kokons to vernietig.

Rooierige jong, en gelerig tot
rooierige volwasse suiende besies
met swart strepe, tot 4 duim
lank. Eiers word in die grond
gele. Veroorsaak vlekke in die
vesel dear gaatjies to maak in
die bolle. Kan plantsiektes oor-
dra. Kom dikwels in groot
getalle voor

Moedig vals, veral tarentale en
kalkoene, in katoenlande aan.
Vernietig voedsterplante gedu-
rende seisoene wanneer katoen
nie gekweek word nie, as vlek-
besies daarop voorkom. Bit be-
taal om die besies op klein per-
seeltjies met die hand te ver-
samel.

Vlekbesies

Dysdercus spp.

Tingerige, dun, silindriese, vlie-
ende en springende insekte
met 'n helder geel-groen kleur
en swart of. Veroorsaak dat
blare rooierig word en uiteindelik
bruin word en opdroog, terwyl
die groei van die plant ook
ernstig gestrem word. Kom
hoofsaaklik in klammer katoen-
streke en op katoensoorte met
gladde blare voor

Moenie katoen plant waar aanvalle
elke seisoen straf is nie. Probeer
bestande katoensoorte. Be-
spuiting van lande is moontlik,
maar nie ekonomies nie.

Jassid 	

Empoasca fascialis, Jacobi.
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Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.Naam van Insekteplaag.

Laphygma exempta, Walk. Kyk onder algemene plae 	 Kyk onder algemene plae.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Klein groenerige ruspers wat teer,
groeiende lote van die plant
toespin en daaraan vreet

Bespuit vroeg met loodarsenaat en
herhaal die toediening namatc
die plante groei.

Web-wurm en ontblaarder...

Kalander 	 Sien onder boontjies 	 Sien onder boontjies.

HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

(3) Suikerriet.

H.—PEULGEWASSE.
(1) Ertjies.

(2) Boontjies.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Boontjie-kalander 	

Bruchus obtectus, Say., en
Bruchus pisorunt, L.

Klein, sterk kalander in boontjie-
saad. Die aanval begin al op
die land en duur voort in die
pakkamer

Gebruik swael-koolstof sodra	 die
oes ingesamel	 is	 of gooi klein
klompies boontjies vir 'n hele
paar dae op 'n warm sinkdak oop
sodat die larwes kan bak,. Die
pakkamer moet 'ia hele paar keer
elke jaar deeglik skoongemaak
word.

Boontjiesuigbesie (ysterbek).

Acanthomia tomentosicollis,
Stiff.

Voiwasse insek groenerig-grys en
van	 soldaatbesie-tipe ;	 jong
insekte kan nie vlieg nie. 	 Suig
sappe uit die plante

Bestuif met kalsium-sianiedpoeier,
en kom soveel moontlik van die
jong stadiums by.

Boontjiestingelkalander. 	

Alcides erythropterus, Chev.

Kalander met snuit wat knoppe in
boontjiestingels rondom die ont-
wikkelende larwes veroorsaak

Trek besmette plante uit en ver-
brand dit sodra die knoppe te
voorskyn kom.

Snywurms 	

Euxoa segetis, Schiff.

Dofkleurige	 ruspers	 wat	 jong
plante naby die oppervlakte van
die grond afsny

Soos onder algemene plae.

Wortel-galwurm (Aalwurm) 	

Heterodera marioni, Cornu.

Klein wurmpie wat knoppe in
wortels veroorsaak. Sien onder
kool

Soos onder groente.

Boontjie- of geelbont-kewers.

De,capotonta lunata, Pall., en
Mylabris oculata, Thb.

Sien onder algemene plae 	 Sien onder algemene plae. 	 Lood-
arsenaat-spuitmiddels nie veilig
op boontjies nie.

(3) Lusern.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Lusernrusper 	

Colias electo, L.

Groen ruspers wat blare ver-
nietig ; ontstaan nit eiers wat
oranje- en swartkleurige vlinders
le

Indien moontlik moet takke oor die
land gesleep word, of die land
moet gerol word, of die lusern
gesny word. Waar moontlik,
besproei om verwelksiekte van
ruspers te bevorder. Versamel die
ruspers op klein perseeltjies met
die hand.
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Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Blouerige luise op kool en ver-
wante plante

Vernietig waardelose plante sonder
versuim. Vermy 'n opeenvolging
van kruisblommige plante. Ge-
bruik net skoon plantjies vir
nitplant-doeleincles. Hon die
plante in 'n groeikragtige toe-
stand. Bespuit besmette plante
met tabak-ekstrak, harpuisoplos-
sing of seep, by voorkeur errs-
genoemde. Onmiddellike deeg-
like optrede noodsaaklik.

Koolluis 	

Brevicoryne brassieae (L.)

Gebruik loodarsenaat (spuit- of
stuifmiddel) behalwe kort voor-
dat die oes ingesamel word. Ge-
bruik andersins harpuisoplossing
of parathen-emulsie. Vir klein
tuintjies kan tipes pyrethrum-
insektemiddels wat spesiaal vir
plante gefabriseer is met veiligheid
gebruik word. Om die arsenaat
beter te laat vaskleef, kan hars
of ander beproefde kleefmiddel
gebruik word. Maak die pomp
deeglik skoon nadat dit gebruik
is.

Koolwurms 	

Plutella maculipennis, Curt, en
Crocidolomia binotalis, Zell.

Groenerige ruspers, duim tot 1
duim lank. ontstaan uit „
mant-rug "-mot of groter bruine-
rige motte. Vreet op blare op
kool en verwante plante

Saadbeddings kan gesteriliseer word
deur dit deeglik te brand of te
behandel met swael-koolstof,
tot 6 ons per vierkante jaart.
Kweek die groente elks jaar op
'n ander plek. In die geval van
landgewasse moet wisselbou so
dikwels moontlik met mielie,
wintergraansoorte, fluweelboon-
tjie, Indiese hennep, of grond-
boontjies toegepas word. Be-
mis en hoe al die gesaaides op
besmette lande so lewenskragtig
moontlik. Braak en bewerk be-
smette lande in die droe seisoen
wanneer en solank moontlik.

Wortel-galwurm of Aalwurm

Heteroderz marioni, Cornu.

Klein wurmpies wat ldein knop-
pies vorm en misvorming te-
weegbring in wortels van alle
wortelgewasse en ander groente,
sowel as tabak, lusern en sekere
vrugtebome. Verpot die plante
en kan hulle uiteindelik laat
doodgaan

Bagrada-luis 	

Bagrada hilaris, Burm.

Sien onder algemene plae 	 Sien onder algemene plae.

SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

I.—KRUISBLOMMIGE PLANTE.
Kool, Blomkool en Raap.

J.—PLANTE VAN DIE KOMKOMMER-FAMILIE.

Pampoen, Vroeepampoentjie, Waatlemoen, Komkommer.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant.

Pampoenvlieg 	

.Dacus pectoralis, Walk.,

Klein rooibruin vliegie met helder
vlerke. Le eiers in pampoene,
waatlemoene komkommers en

Dacus vertebrates, Bez., en vroeeparnpoentjies, wat uitbroei
Dacus ciliates, Lw. in maaiers, wat veroorsaak dat

die vrugte verrot.

Meloenluis 	 Klein groen luis op die meeste
plante van die komkommer-

Aphis gossypii, Glover familie, asook op katoen en bale
onkruidsoorte. Gewoonlik op die
onderkant van blare wat veroor-
saak dat hulle opkrul

Skilpadjies 	 Sien onder aartappels 	

Epilachna dregei, Muls.

Bestryding.

Gebruik vrugtevlieg-lokmiddel van
loodarsenaat of natriumtluosili-
kaat. Spuit die lokmiddel vroeg,
sodra die blomme gevorm is.
Versamel en vernietig vrugte wat
deur die vliee gesteek is.

Gooi grond oor die eerste plante
wat aangeval word, of sny hulle
of en verbrand hulls. Bespuit
vroeg en deeglik met tabak-
ekstrak of derris.

Bestuif of bespuit vroeg met lood-
arsenaat. Versamel die eerste
skilpadjies wat te voorskyn kom .
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Beskrywing en Uitwerking
op Plant.

Bestryding.Naam van Insekteplaag.

Ander kewers wat op blare
vreet

Verskillende soorte wat op die
blare van die plante vreet

Bespuit met loodarsenaat wanneer
die kewers te voorskyn kom.

Pampoen-stinkbesie 	

Aspongopus spp.

Groot swart of bruin (sommige met
2 geel vlekke) suigende plant-
luise wat op pampoene en ander
lede van die komkommerfamilie
aangetref word

Geen bevredigende spuit- of stuif-
stof nie. Versamel die luise met
die hand.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Insekteplaag. Bestryding.

Uie-blaaspootjies 	

Thrips tabaci, Lind.

Klein, lang, geel insekte wat so-
genaamde witroes veroorsaak.
Versprei deur gras en onkruid

Hou die grond rondom die lande
skoon. Gebruik tabak-ekstrak,
harpuisoplossing of paraffien-
emulsie-spuitmiddels. Bespuit
dikwels hard met water.

HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Pampoen, Vroeapampoentlie, Waatlemoen, Komkommer— vervoly).

K.—UIE.

L.—GRAANSOORTE.
(1) Mielies.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Draadwurms 	

Elateridae

Sien onder algemene plae 	 Sien onder Algemene Plae.

Snywurms 	

Euxoa segetis, Schiff., ens.

Sien ander algemene plae 	 Sien onder Algemene Plae.

Stamrusper 	

Calamistis fusca, Hmpsn.

Donker of vuil-wit rusper ;	 boor
in die punt van jong mielies in,
wat veroorsaak dat die punte
doodgaan ; later laer af in die
stronk en deur die mieliekoppe
van die binnekant af. Oor-
winter in die stronk net onder-
kant die oppervlakte van die
grond. Twee geslagte, Oktober
en Februarie

(1) Vernietig oorwinterende ruspers
deur	 die	 mieliestronk-stompe
vroeg te verwyder of deur deeg-
lik vroeg in die winter te ploeg.

(2) Plant op die beste tyd vir alge-
mene groei en behandel die
punte	 van	 die	 mielies	 met
derrisol om die insek te bestry ;
of

(3) gebruik lente-vanggewasse	 en
plant wanneer die eerste be-
smetting oor is.

(4) Verminder oorwinterende lar-
wes	 deur	 so	 ver	 moontlik
stronk en met kop, vroeg, voor
die larwes in die grond ingaan,
af te sny en in hopies te pak.

Kopwurm 	

Heliothis obsoleta, F.

Gestreepte groenerig tot	 bruin-
ruspers wat die baard en koppe
van mielies aanval.	 Aanvalle
sporadies.	 Die plaag kom die
meeste in die lente voor

Plant bier en daar vangrye mielies
ongeveer 3 weke voor die hoof-
oes en vernietig wanneer besmet.
As klein perseeltjies besmet raak,
moet die koppe met parysgroen
of loodarsenaat bestuif word.

Grond-kalanders 	

Protostrophus spp.

Vlerklose groenerige of grys snuit-
tone i tot i duim lank. Eet
gate in jong plantjies kort na
ontkieming. Val mielies, katoen
en tabak aan. Veral erg op nuwe
grond en ou land wat oorgroei
is met onkruide en gras

Gebruik natrium-arseniet of	 -flu-
oried-lokmiddel in groeiende oeste.
As kewers aanwesig is, is dit
verkieslik om die lokmiddel voor
planttyd te gebruik. Laat nuwe
grond vir 2 tot 3 maande voor
planttyd braakle en skoffel dit
skoon.
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Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Sien onder algemene plae.

Dreineer vleie. Ploeg laat in die
winter en vroeg in die lente om
larwes en papies te vernietig.
Kweek ander gewasse as mielies,
kafferkoring, kleingraansoorte of
grasse op besmette lande. In
die geval van klein landjies word
varke toegelaat our daarop te
loop en word die kewers met die
hand versamel, maar hierdie ge-
bruik is nie algemeen uitvoerbaar
nie.

Sien onder algemene plae 	

Swart dik kewer, I tot duim
lank en witterige krom larwes
wat aan wortels van gras en
mielies vreet. Teel aan in vleie
of enige klam humus grond

Kleiner Kommandowurm 	

Laphygma exigua,

Swart mieliekewer 	

Heteronychus seater, F.

Geel kewer, 1 tot duim lank met
swart vlekke. Word nou en dan
lastig op mielies en ander ge-
wasse en in blomtuine. Vreet
aan blomme en is nie 'n ernstige
plaag van blare nie

Bespuiting of bestuiwing met ar-
seenstowwe onuitvoerbaar. Enig-
ste praktiese en doeltreffende
bestrydingsmetode is om die
kewers met die hand te versamel.
Veeg of skud hulle af in 'n blik
met water en paraffien. Op 'n
mielieland is dit die gerieffikste
as 2 persone, een aan elke kant
van die ry, in die land alloop ;
die een hou die blik en die ander
skud die kewers daarin af.

Gevlekte mieliekewer 	

Astylus atromaculatus, Bl.

(2) Koring.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant.

Bestryding.

Dis duur om 'n algemene besmetting
te bestuif of te bespuit. Be-
smetting op kolle kan behandel
word deur onmiddellike bespui-
ting, bestuiwing of deur strooi te
brand of 'n vlaingooier te gebruik
voor die besmetting versprei. In
Transvaal veroorsaak parasiete
gewoonlik 'n tydjie stopsitting
van die uitbreking.

Groen plantluis wat vroeg in die
lente veral in die oostelike
Oranje-Vrystaat in koring voor-
kom. Maak plante minder
lewenskragtig

Koringluis 	

Toxoptera graminum, Rond.

(3) Kafferkoring en Sorghums.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Stamboorder 	

Calatnistis fusea, Hmpsn.

Dieselfde skade as wat aan mielies
aangerig word maar gewoonlik
bale erger

Sien onder mielies.

Klein groen plantluise wat
heuningdou op plante veroor-
saak. Algemene vermindering
van groeikragtigheid. Dikwels
erg vroeg in die sourer, veral
-tin Natal

Geen bevredigende bestrydings-
maatreel nie. Word gewoonlik
bestry deur skilpadjies en Syr-
phid-larwes. As daar geen para-
siete is nie, sal dit raadsaam weer,
om die getiti, as deur skape te laat
afvreet of dit af te my as dit nog
vroeg genoeg is om weer te groei
en ryp te word. Wisselbou met
nie-vatbare gewasse help ook.

Plantluis

Apnis sorghi, Theob.
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Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Roeskleurige rooi snuittor onge-
veer (Tulin lank en sy slymerige
gelerig-groen larwes (slakke) wat
die blare van bloekombome,
veral E. viminalis, E. globulus
en E. maideni vernietig

Plant, waar moontlik, nie-vatbare
bloekomboomsoorte. Bewerk be-
smette plantasies dikwels um die
borne meer groeikragtig te maak
en die papies in die grond te ver-
nietig. Die plaag word bestry
deur 'n ingevoerde parasiet, waar
toestande vir die kweek van
bloekombome geskik is.

Snuittor 	

Gonipterus scutellatus, Gyl.

Wit larwes met plat koppe, tot
duim lank wat tonnels boor

in die hoot van borne wat nie
goed groei nie. Pas afgekapte
borne word dikwels aangeval

Hou borne so groeikragtig moontlik.
Vernietig alle nuttelose timmer-
hout gedurende die winter-
maande. Stroop die bas van die
borne onmiddellik nadat hulle
afgekap is sodat die opgesaagde
timmerhout nie besmet raak nie.

Phoracantha-boorder 	

Phoracantha semipunctata, F.

HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

M.—SIER- EN BOSBOME.
(1) Bloekombome.

(2) Populier.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Rusper met ligrooi merke, tot 1
duim lank wat in die stamme
van populier- en wilgerbome
boor

Sny jong larwes vroeg in die sourer
onder die bas uit. Deursteek ones
met draad of spuit rou-lynolie in
die tonnels in. Vernietig waarde-
lose besmette home.

Stamboorder 	

Teregra guttifera, lImpsn.

(3) Dennebome.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Insekteplaag. Bestryding.

Kersfeesrusper 	

Nudaurelia cytherea, F.

Groot kaal ruspers wat borne gedu-
rende sekere seisoene ontblaar.
Papies in die grond

Let op vir besmetting en versamel
die ruspers met die hand terwyl
die besmetting nog lig is. As die
besmetting toeneem, most varke
in die plantasie toegekamp word
sodra die larwes uitkom ; genoeg
varke moet daar gehou word tot
die besmetting verminder. In die
geval van klein boompies is hand-
versameling van die ruspers doel-
treffend, hoewel duur as 'n nood-
hulp. Proewe word gedoen met
insekdodende bestuiwingsmiddels

Groot hangs grys ruspers wat die
borne gedurende sekere seisoene
ontblaar. Papies in die mikke
van borne en aan die punte van
takke

Handversameling van die ruspers
bale duur. As dit toegepas word,
moet die papies in gaasdraad-
hokke gehou word our lie matte
te behou, maar die parasiete te
laat ontsnap. Die parasiete be-
stry uiteindelik die plaag.

Denneboomontblaarder 	

Taragama concolor, Walk.

Klein harige, stekende ruspers wat
die borne gedurende sekere sei-
soene ontblaar. Spin kokons in
dennenaalde aan die voet van
die boom. Klein heldergeel
motte

Nog Been doeltreffende bestrydings-
maatreel nie. Besmettings duur
gewoonlik net 'n seisoen of twee
en sterf dan uit, waarskynlik as
gevolg van parasiete. Insek-
dodende bestuiwingsrniddels be-
hoort nuttig te wees.

Denneboomontblaarder 	

Euproctis terminalis, Walk.

Blaaspootjies 	

Heliothrips haemorroidalis,
Behe.

Klein swart insekte wat denne-
naalde uitsuig en skraap. Jong
stadiums het 'n liggeel kleur

Dun plantasies uit of snoei onge-
veer die vierde of vyfde jaar en
daarna elks vyf jaar.
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Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Insekteplaag. Bestryding.

Wilger-rusper 	

Gonimbrasia tyrrhea, F.

Groot grys en swart ruspers wat
borne gedurende sekere seisoene
ontblaar

Kamp varke rondom besmette
home toe om papies te vernietig.
Versamel die ruspers op erg
besmette borne met die hand.

Soos onder vyc 	 Bestryding is moeiliker in wilger-
borne as in vyebome omdat die
borne groter is. Wear moont-
lik most die larwe met dread
uitgekrap word of rou-lynolie
moet, in die tonnel ingespuit
word.

Stamboorder

Phryneta spinator, F.

SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

(4) Wattels.

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Vertraagde, veeltakkige en ver-
kromde groei in borne onder
sekere toestande veroorsaak
deur verskillende suiende
insekte. Die moeilikheid is
gewoonlik van minderwaardige
belang

Wag so lank moontlik run uit te dun
ooreenkomstig voorgeskrewe bos-
boupraktyke.

Skuimbesie 	

Bythoscopus cedaranus, Naude

Ruspers in sakke, bcstaande uit
'n langwerpige sak van taai sy
gemaak, waaraan stukkies blare
en ander plantmateriaal van die
boom vassit. Ontblaar wattel-
borne erg gedurende sekere
seisoene

Iffoedig siekte aan deur spesifieke
bosbestuur-metodes. Doen
aansoek vir besonderhede. Wag
met uitdun in jong besmette
plantasies totdat ruspers klaar
gevrect het (Februarie). Be-
stuiwing met natuurlike krioliet
is niters doeltreffend.

Sakwurm 	

Acanthopsyche junodi, Heyl.

Witwurm 	

Hypopholis sommeri, BUM.

Bruin meikewers wat borne ont-
blaar. Hul wit larwes vreet aan
die wortels in die grond

iffoedig tarentale aan om in die
plantasies te bly. Probeer om,
wear moontlik, varke in erg be-
smette plantasies toe te kamp can
larwes te vernietig.

(5) Wilgerhome.

N.—ALGEMENE PLAE.

Sprinkane, Kommandowurnris, Luise, Itysmiere, Snywurms, ens.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.Naam van Insekteplaag.

Bruinsprinkaan 	

	Locustana pardalina, Walk 	

Die mees algemene treksprinkaan.
Kom hoofsaaklik in die Karo
en aangrensende streke voor

Geen pen tussen voorbene nie.
Voetgangers in swerms, oranje
en swart, 'n swart vlek op die
skild op elke kant met oranje
bo en onder. In die solitere
Ease vertoon voetgangers 'n
verskeidenheid kleure, dikwels
groen, grys, bruin of gespikkeld ;
volwasse sprinkane is baie
kleiner as die van swerms en
het dikwels 'n gedeeltelike groen
kleur

Sprinkaanwet vereis dat grond
bewoner-
(1) die aanwesigheid van vlieSrs-

of voetgangers en eierlegging
aan die naaste magistraat
moet rapporteer ; en

(2) elle voetganger-swerms moet
vernietig. Die Regering relk
uitroeiingsmateriaal (gewoon-
lik gif en pompe) kosteloos
nit.	 Volledige voorskrifte
word gegee in 'n pamilet oor
die uitroeiing van sprinkane.
Sprinkaanbeainntes sal uit-
roeiingsmatodes	 demon-
streer. Grondeienaars kan na
willekeur ander materiaal of
metodes tocpas as die wet die
Regering uitreik of voorstaan,
mits (a) hulle dit op eie koste
doen, en (b) hulle die sprink-
ane uitroei tot bevrediging
van die sprinkaanbeampte in
hul streek.
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Algemene Piae—(vervolg).

Naam van Insekteplaaf. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Bestryding soos in die geval van die
bruinsprinkaan.

Rooisprinkaan 	

Nomadacris septemfasciata,
Serv.

Die grootste van ons treksprin-
kane. Kom hoofsaaklik fangs
die oostelike seekus voor

'n Pen aanwesig tussen die voor-
bene. Vanaf ongeveer Augustus
tot Februarie is die ondcrvlerke
persagtig by die vlerkwortels.
Voetgangers in vlerke het helder
kleure swart, oranje en geel
met 'n swart streep op die agter-
been ; in die enkelstadiurn is die
voetgangers groen, grys, gelerig
of bruinerig

Bestrydings soos in die geval van
die bruinsprinkaan.

Woestynsprinkaan 	

Schistocerca gregaria, Forsk.

Bekend in Suidwes-Afrika, weste-
like en noordwestelike Kaap-
provinsie, hoofsaaklik in die
solitère fase. Het in 1934 in
swerms voorgekom

Pen aanwesig tussen die voor-
bene. Voetgangers groenerig of
gelerig met swart stroke en kolle

Bestryding coos in die geval van
die bruinsprinkaan.

Tropiese treksprinkaan 	

Locusta migratoria migra-
torionies	 & F.)

Swerms het in 1932 die Mlle uit
die Noorde ingetrek. 'n Paar
swerms voetgangers in 1934

Geen pen tussen die voorbene
nie. Voetgangers in swerms
oranje en fluweelswart. Solitere
voetgangers groen, grys, ens.

Stink sprinkaan 	

Phymateus spp. en Zonocerus
elegans

(1) Phymateus.—Groot, lomp,
groenerig-geel tot swart stink-
ruikende grassprinkane en hill
kleintjies wat borne en klein
plantjies beskadig

(2) Zonocerus.—Kleiner, dunner
grassprinkane van verskillende
kleure, insluitende oranje, geel,
groen en swart. Beide voiwasse
en jong sprinkaan is skadelik vir
gewasse

Yang die sprinkane waar moontlik
met die hand. Gebruik plakke of
gif-lokmiddel, by voorkeur kort
na uitbioeiing wanneer die in-
sekte in klompe bymekaar is.
'n Emulsie van ou motor-olie,
gemaak deur 'n half gallon olie
in 'n half gallon warm seep-
oplossing (i lb. seep in gallon
water) verdun tot 1 volume in 2
volumes water, is 'n goedkoop
en doeltreffende spuitmiddel.

Groen tot donkerbruin of fluweel-
swart, ruspers met wit lengte-
lopende strepe. Beweeg,voort in
leinformasie. Eiers word op
gras, ens., gele deur bruin-
kleurige motte van middelmatige
grootte. Maak papies in die
grond. Val hoofsaaklik mielies,
graan- en grassoorte aan. Kom
van tyd tot tyd as 'n ernstige
wydverspreide plaag voor.
Tweede geslag sal heel waar-
skynlik nie so ernstig wees nie
weens parasiete en vyande

Ploeg een of twee yore voor die
aankomende ruspers sodat die
regaf kant van die voor na die
ruspers toe wys. Hots die voor
skoon van grond en vuilgoed en
maak die ruspers in die voor dood
deur takke of iets anders oor
hulle te sleep ; of bestuif met
kalsium-sianiedpoeier, of bespuit
met paratflen of natriumarseniet-
oplossing of sterk beesdip ; of
verbrand met 'n vlam. 'n Ander
metode is om verskillende lok-
middels voor die aankomende
ruspers te strooi. Hou nou-
keurig dop vir die plaag en
probeer dit keer voor dit in die
gesaaides kora.

Kommandowurm 	

Laphygma exempta, Walk.

Klein Kommandowurm 	

Laphygma ezigua, Hiibn.

Dieselfde as die ware kommando-
wurm, maar kleiner. Vreet 'n
groter verskeidenheid stowwe,
en ook meer uitmekaar

Bestryding deur middel van yore
kan nie vir hierdie kommando-
wurm toegepas word nie. Dit
kan meganies bestry word deur
die ruspers van die plante of te
veeg en hulle op die grond dood
te maak. Die metode is uitvoer-
baar aangesien die plaag gewoon-
lik in kolle op die land voorkom.
Die enigste ander metode is om
die plante te bestuif met food-
arsenaat of parysgroen, verdun
met kalk ; of deur plante met
hierdie insekterniddels te bespuit.
Laasgenoeinde metode is duur.
As die ruspers na ander plante
trek, kan giflokmiddel gebruik
word.
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Algemene Plae—(vervolg).

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

C.M.R. of geelbont kewers..

Decapotoma lunata, Pall., en
Mylabris occulata, Th.

Gael torre met swart strepe, tot
duim lank ; en dun, silin-

driese grys-swart torre. Val
verskillende plante, veral boon-
tjies aan. Lief vir die bloeisels

'n Praktiese en doeltreffende be-
strydingsrnetode op klein persele,
is om die torre met die hand in
blikke water en paraffien to ver-
samel. In die geval van groter
persele of lande kan dit nodig
wees om plante met loodarsenaat
to bespuit.

Vrugte-suiende stinkvlie6....

Agortoscelis versicolor, J., en
Nezara viridis, L.

Stinkyliee van verskillende grootte
en kleur (groen, grys, ens.), wat
verskillende vrugtesoorte uitsuig
en vlekke en some verrotting
veroorsaak. Kan ook in groot
getalle in huise intrek en 'n oor-
las word, of onder die bas
van borne en ander plekke,
skull, veral in die winter

Skud op doeke af on vernietig. As
die vrugte to ryp is om die vliee
af to skud, moet die borne met
kalsiurnsianied bestuif en die
vliee doodgemaak word terwyl
hulle nog bedwelmd is. Gebruik
skerms of enigiets anders om to
verhoed dat hulle in huise kom.
Veeg hullo bymekaar en ver-
nietig. Veeg of spuit hulle van
die bome af met water en ver-
brand met strooi of paraffien.
Bespuit hulle op ander plekke met
paraffien.

Grasperk-rusper 	

Gorgopis libania, Stoll.

Gelerige, Lang ruspers tot 21 duim
lank wat aan die wortels van
grasperkgras vreet, gewoonlik
diep onder die grond. Maak
gate wat na die oppervlakte
loop

Gooi ongeveer 'n teelepelvol kal-
siumsianied of 'n ons of 2 ver-
dunde karboldip (nie arseen-
bevattend) in elke gat en maak
dit toe.

Baie groot kriek wat in diep gate
in die grond, gewoonlik sanderige
grond lewe, en verskillende
plantjies en ander plante ver-
nietig

Gooi ongeveer 'n teelepelvol kal-
siumsianicdpoeier of paradichlo-
los bensien in elke gat en maak dit
toe. As water in die gate gegooi
word, kom hulle na die opper-
vlakte toe waar hulle dan dood-
gemaak kan word. Slaan hulle
in die nag by die lig van 'n flits-
lig met plat stokke dood.

Reuse kriek 	

lirachytrypes membranaccus,
Drury.

Vinnig bewegende grys micro van
middelmatige grootte wet dik-
wels klein diertjies lastig val en
sitrus-witluise aanmoedig

Vernietig nes deur middel van
petrol, swaelkoolstof, kalsium-
sianied, bytende sublimaat, bees-
dip of stark karboldip. Kalsium-
sianied en bytende sublirnaat is
baie giftig en moot niters ver-
sigtig gebruik word. In boorde
moet lokmiddel No. 4, aangegee
in die afdeling oor Insekte-
middels, gebruik word.

Grys malmier 	

Plagiolepis custodiens, Smith

Klein tot middelmatig-groot wit-
terige rysmiere wat onder 'n
grondhoop work en pasgeplante
Jong borne of ongesondes aanval.
Neste is gewoonlik naby, met of
sonder 'n hopie, en is nie to diep
onder die grond nie. Vreet hoof-
saaklik bout, maar gras word
ook gevreet

Waar moontlik, veral in die geval
van boorde, moet al die neste op
die plek en binne 'n omtrek van
100 tree vernietig word, voordat
die grond omgeploeg word,
volgens metodes aangegee onder
rysmiere in geboue. As daar nog
neste oorbly en bome aangeval
word, moot hulle beskerm word
deur hullo nat to maak met
bordeaux-mengsel of nie-arseen-
bevattende karboldip, 1 teekop-
pie vol op 4 gallon water, totdat
die nes gevind en vernietig kan
word. Gewoonlik word slogs pas-
uitgeplante of sieklike bome aan-
geval. 'n Kring paradichloro-
bensien, ongeveer 1 teelepelvol
6 duim van die stam af geplaas
help ook om die insekte af to
weer.

Rysmiere in boorde en plan-
tasies

Termes	 badius,	 Termes
natalensis, en andere
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Algemene Plae—(vervo/g).

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Grasdraer-rysmiere 	

Hodotermes spp.

Groot bruinerig-wit rysmiere wat
gras en klein spruitjies afsny en
die klein stukkies in neste, dik-
wels diep onder die grond weg-
bere. Hooi op die land of in die
mied, grasperke, grasdakke of
klein plantjies kan aangeval
word. Vreet nie hout soos ander
rysmiere nie. Werk en vreet
openlik sells gedurende die dag.
Dikwels baie vernielend vir die
veld, veral gedurende droogtes

Enigste permanente bestrydings-
middel is om 'n giliokmiddel te
gebruik. Sien afdeling oor In-
sektemiddels. Kan tydelik afge-
weer word deur swaelkoolstof,
paradiehlorobensien, kopersulfaat
of karboldip in die gate te gooi
wanneer die insekte kos soek.
Uitspit van die neste en toe-
diening van giftige dampe is
heeltemal onuitvoerbaar en on-
doeltreffend.

Rysmiere in geboue 	

Hoofsaaklik Tcrmes badius ;
Termes natalensis en ander
houtvreters ; en, of en toe,
Hodotermes spp. (Grasdraer-
rysmiere)

Houhreters.—Klein tot middel-
matig-groot rysmiere wat aan
houtwerk van geboue vreet en
dikwels ernstige skade aanrig.
Nes kan buitekant of onder die
gebou en altoos in die grond
wees. Gebrekkige konstruksie,
soos te min ruimte onder die
vloere, slegte lug-toevoer onder
die vloere, barste in die fonda-
mentmure, kalkpleister-fonda-
mente, en geboue wat bo-op
rysmierneste staan, is bevorder-
lik vir aanvalle deur rysmiere

Grasdraer-rysmiere.—Kan in ge-
bone gaan en aan die muurpapier
of grasdakke vreet,' maar sal nie
houtwerk aanval nie. (Sien
onder grasdraer-rysmiere)

Wanneer geboue opgerig word.—Ver-
nietig neste op die pick. Maak
fondamentmure van sementpleis-
ter en laat oorgenoeg ruimte
onder die vloere wat goed gelug
meet wees. Verskaf toegang tot
alle ruimtes onder die vloere vir
periodieke inspeksie. Indien
nodig moet luike in houtvloere
gemaak word.

Wanneer rysmiere geboue aanval.-
Sock en vernietig enige neste wat
naby buitekant die gebou gevind
word. Gebruik die arseen- en
swaelkoolstof of petrol in die
swael- of sieniedmetode, of gooi
tonnels direk bokant die nes. As
die moeilikheid aanhou, moet die
neste onder die gebou gesoek en
vernietig word en meet die
arseen- en swaelmetode by voor-
keur gebruik word. Maak luike
in die vloere sodat die neste
makliker gevind kan word. Be-
skerm houtwerk onder die vloere
deur dit in natrium-arseniet te
laat week en verf met ear-
bolineum.

Grasdraer-rysmier.—Hou die miere
wit die gebou weg met koper-
sulfaat. Gebruik gif-lokmiddel.
Skryf vir advies en stuur voile
besonderhede.

Rysmiere in tuine en op gras-
perke

Termes badius, Termes nata-
lensis, Mierotermes en ander

Baie klein tot middelmatig-groot
rysmiere wat onder 'n gronddak
in twine werk of neste maak.
Jaarplante, struike, borne, gras-
perke, pale, heinings, ens., kan
aangeval word. Vreet gewoonlik
aan houtagtige plante of geboue,
maar kan ook gras aanval. Word
onderskei van grasdraerrysmiere
deur die gewoonte om altoos
onder skuiling, d.w.s. 'n grond-
dak, te werk. Kan teen boom-
stamme werk, en dooie bas ver-
wyder—'n onskadelike gewoon-
te. Die klein soorte is selde so
skadelik soos die grotere

Sock en vernietig neste volgens
metode wat onder termiete in
geboue aangegee word. Maak die
plante nat met bordeaux-mengsel
of nie-arseenbevattende karbol-
dip, 1 koppievol op 4 gallon
water, of strooi paradichloro-
bensien dun rond, nie te naby
plante nie. Maak grasperke nat
met bordeaux-mengsel of week
die kweek met loodarsenaat.
Beskerm pale, heining, ens., deur
kopersulfaat - oplossing in die
grond by die voet en op die hout
to gooi, maar nie to naby die
plante nie. Gebruik behandelde
pale. Groeikragtige gesonde
plante word selde straf aangeval.

Blink, lang, silindriese, gelerig-wit
tot bruin larwes, tot 1-1- duim
lank, afkonastig van dun, ge-
woonlik gryserige of swart torre;
boor in jong plantjies en sade
tydens of net na ontkieming
hoofsaaklik in nuwe grond

As die aanwesigheid van hierdie
wurms opgemerk word, meet ge-
snyde aartappels, met of sonder
gif, in rye geplaas word as lok-
middel. As aartappels sonder gif
gebruik word meet kalsium-
sianied naasaan die lokmiddelrye
in die grond gesit word, nadat die
draadwurms aangelok is.

Draadwurms

Elateridae
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Algemene Plae—vervo/g).

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Snywurms 	

Euxoa segetis, Schiff., en ander
soorte

Grys tot swart gestreepte ruspers,
wat op die oppervlakte van die
grond leef ; vreet jong plantjies
van feitlik enige soort, gewoon-
lik net onderkant die opper-
vlakte van die grond, af. Eiers
word op onkruid in die grond
gels. Volwasse insekte is dof-
kleurige motte wat in die nag
rondvlieg

Ploeg in die winter ; bestry on-
kruid, gewoonlik in die lente.
Gebruik natriumfluoried of  -
triumarseniet as lokmiddel vir
die snywurms ; doeltreffendest
nadat die grond geploeg is en
voor planttyd.

Bagradasuigbesie 	

Bagrada hilaris, Burm.

Klein plat suiende besies, swart
met oranje en gee] spikkels.
Eiers word in die grond gels ; die
luise skuil ook daar. Val hoof-
saaklik kruisblommige plante,
soos kool, blomkool, rape, kool-
raap, radyse en „ stocks " aan.
Papaja's, koring en ander graan-
soorte, boontjies en ander ge-
wasse word ook aangeval. Ver-
oorsaak gewoonlik meer moeilik-
held in die winter. Die insek
swig sappe uit die plant sodat
dit wit word en verwelk. Groei
word vertraag en die plant kan
doodgaan as gevolg van strawwe
besmetting. Sommige jare is dit
'n ernstige plaag

In 'n klein tuintjie moet die luise
met die hand gevang word.
Pluimvee is nuttig om die plaag
te bestry. Ru karbolsuur-
emulsie is 'n doeltreffende in-
sektemiddel as dit deeglik op die
plants en grond toegedien word.
Sien Insektemiddels. Beoefen
skoon bewerkingsmetodes, ver-
wyder ails voedselplante, veral
kruisblommige plante.

Plae in opgebergde graan...

Hoofsaaklik Calandra oryzae,
L., en Sitotroga eerealella,
Zell., en ander

Twee vername plae, populer be-
kend as graankalander en graan-
mot, asook verskeie minder-
waardige plae. Volwasse kalan-
der le eiers binne in die graan-
korrel, en 'n beenlose larwe wat
daaruit ontstaan vreet die korrel
uit en leef daarin. Volwasse mot
le eiers op die korrel en die
rusper wat daaruit ontstaan
boor in die korrel in en vreet dit
uit. Plae in opgebergde graan
is ernstiger in warm klam dole
van die Unie. Swaar verliese
word dikwels gely

Beroking met swaelkoolstof in lug-
digte houers, soos pakkamers,
tenks, ens. Vir besonderhede
insake hantering, sien onder
swaelkoolstof in afdeling oor
Insektemiddels. Beroking met
sianied nie doeltreffend nie.

IVIiddelmatig-groot, donkerkleurige
dikwels harige kewer met sagte,
bruin en langharige larwes, wat
aan vette en huide vreet en die
grein van die leer vernietig en
gate daarin maak. Velle wat in
die son gedroog en slordig afge-
slag is, word makliker aangeval

Slag voile en huide deeglik af sodat
daar min vet aan die vleiskant
bly sit. Vryf (1) sout goed in en
week vir 10 our in stork pekel,
of (2) bespuit met 'n 21-persent
oplossing natriumarseniet in
water, of doop die velle en huide
in dieselfde oplossing. Die bests
resultate word verkry as velle
en huide vars behandel word.

Vet- en huidkewer

Dermestes vulpinus, F.

Houtpoeier-torre (lioutboor-
tor)

Lyetidae en Bostrychidae

Klein swart of bruin torre, met 'n
klein wit larwe wat in die wit-
hout van meubels en belee-
gemaakte timmerhout inboor

Vir huisraad most 1 deel paraffien
en 9 dole terpentyn dik aan-
gesmeer word sonder om dit in
to vryf. Laat die meubelstukke
geleidelik droog word. Vir tim-
merhout gebruik waar moontlik
hout wat met chemikaliee be-
handel is. Behandel besmette
timmerhout met 'n mengsel van
1 deel paraffien en 1 deel terpen-
tyn, dik aangesmeer, gevolg deur
kreosoot carbolineum, ens.

Duisendpote 	 Silindriese, veellittige, bruinerige
of swart insekte, met 'n paar
bone aan elke segment en tot
4 duim lank. Verniel bale ge-
saaides deur daaraan te vreet of
gate in hulle te boor. Aart-
appels word dikwels aangeval

Bestryding nie maklik nie. Waar
moontlik most gifiokmiddel voor
planttyd gebruik word. Vang
onder ou sakke of planks wat op
die grond gesit word.

1033



Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.

Egte wurms, duim tot 'n hele
paar duim lank met 'n rooierige
kleur en 'n skerp punt aan elke
end. Kan lastig wees in grond,
veral grond wat vol humus is,
rondom tuin- en potplante ; val
hoofsaaklik saadplantjies en
klein plante aan of maak die
grond rondom plante los sodat
hulle doodgaan

Maak die grond goed nat met 'n
sterk oplossing van kalkwater,
deur 2 koppies ongebluste kalk in
3 gallon water te sit. Boer deeg-
lik en laat die kalk afsak en
gebruik dan die helder vloeistof.
As tabakstof deeglik in die grond
ingewerk word is dit ook doel-
treffend, en het 'n sekere waarde
as 'n kunsmis.

Erdwurms 	

Bagradasuigbesie 	

Bagrada hilaris, Burm.

Punt-verwelkinsekte 	

Holopterna valga, L., en
Anoploenemus curvipes, F.

Sien onder algemene plae 

Klein tot groot bruinerig tot swart
insekte met dik bene, wat die
sap van die punte van ver-
skillende tuinplante uitsuig so-
dat die punt verwelk en opdroog

Sien onder algemene plae.

Versamel die insekte met die hand
in blikke wat 'n bietjie paraffien
en water in het.

HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Algemene Plae—(vervolg).

Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Bestryding.Naam van Insekteplaag.

Peperboomrusper 	

	Bambycamorpha pallida, Dist 	 ,
en B. bifascia,

Feitlik suiwer wit mot, met 'n dik
liggaam wat feitlik swart, harige
ruspers ongeveer 11 duim lank,
produseer ; laasgenoemde vreet
in trosse aan peperbome. As
hulle uitgegroei is, leef hulle vir
'n paar uur in die grond, kruip
dan op ander borne, heiningpale,
ens., en maak ovaalvormige
kokons wat met grond bedek is

Versamel die ruspers met die hand.
Bespuit met loodarsenaat of
parysgroen. Klewerige bande om
die boomstamme om trekkende
ruspers te yang.

Swart sandmyt 	

Penthaleus destructor, Tkr.

Klein, swart 8-henige myte wat
onkruid, groente en blomme
aanval. Word meer algemeen
gedurende die reenseisoen in die
winterreenvalstreke aangetref

Let op vir die voorkoms van jong
mytei n die begin van die winter
en spit, ploeg, hark of rol die land
om die plaag uit te roei. Maak al
die kante van lande wat met gras
of onkruid begroei is, skoon en
behandel soos hierbo aangegee.
Vanggewas van vroe5 ertjies ge-
saai en ingeploeg maak die
myte dood wat die eerste be-
handeling ontsnap het. Be-
spuiting met tabak-ekstrak (1 op
80) of kalkswael (1 op 75) mask
die plaag dood, maar skoon-
bewerkingsmetodes is die beste.
beskerm die saadbeddings met
houtversperrings waarom kle-
werige materiaal gebind is.

Bruin ruspers ongeveer 3 duim
lank en met wit en geel merke
en 'n uitsteking by die agter-end
wat lyk soos 'n stert. Kom hoof-
saaklik op patats voor maar kan
ook ander lede van die trom-
petterblomfamilie aanval

Bespuit of bestuif met loodarsenaat
of parysgroen.

Patat-sfinksmot 	

Verse convolvuli, L.

Koringkrieke 	

Acanthoplus spp.

Grys of swart langbenige lomp,
stekelrige grassprinkane met
lang voelhorings. Kom algemeen
in die dro5 dele van Oranje-Vry-
staat en Betsjoeanaland voor.
Vreet aan verskillende gewasse

Gebruik gif-lokmiddels. Bespuit of
bestuif met natriumarseniet of
paraffien of slaan hulle dood met
stokke.

0.—BLOMTUINPLAE.

Luise, Blaaspootjies, Kewers, Slakke, Dopluise, ens.

1034



SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

Blomtuinplae—(vervo/g).

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en Hitwerking
op Plant. Bestryding.

Blaar-witluise 	

Pseudococcus spp.

Klein tot middelmatig-groot wit
wollerige luise wat die sap van
verskillende tuin- en potplante
uitsuig. Coleus en varings word
algemeen aangeval

Bespuiting met ligte, hoögraad-olie.
spuitmiddel verdun tot 2 persent
maak kleiner Mice dood. Veet
groter luise of of smeer hulle met
'n mengsel van brandspiritus en
water (helfte van elkeen). In die
geval van potplante, veral va-
rings, verwyder en vernietig erg-
besmette blare en maak die orige
gedeelte van die plant met die
hand skoon sons hierbo aangegee
word. Haal die plant uit die pot
en maak die kroon en wortels met
die hand skoon voordat dit weer
in nuwe grond in die pot gesit
word.

Wortel-witluise 	

Pseudococcus spp.

Klein wit wollerige luise op die
kroon en wortels van plante
onder die grond

Daar is geen bevredigende middel
om die aanval mee te bestry
wanneer dit aan die gang is Me.
Die enigste bestrydingsmaatrel
is om besmette plante nit te haal,
hulle met die hand skoon te
maak, sons onder blaarwitluis
aangegee,	 en	 hulle	 in	 skoon
grond uit te plant.

Australiese luis 	

Icerya purchasi, Mask.

Sien onder sitrusvrugte .. 	 Krap die groter luise of en bespuit
die plante dan met 'n oliespuit-
middel. Maak die plante met die
hand skoon deur hulle te besmeer
met 'n mengsel bestaande uit
50 persent brandspiritus en 50
persent water.

Rooi spinnekop 	

Paratetranychus pilosus

Sien onder vrugte van die appel-
f a mine

Bespuit met kalkswael of tabak-
ekstrak.	 Herhaal in 7 dae.

Witvlieg 	

Aleyrodidae

Klein	 vier-vlerkige insek	 bedek
met	 'n	 wit	 wasagtige	 uit-
skeiding.	 Vreet en teel aan op
die onderkant van blare.	 Pot-
plante is bale vatbaar vir aan-
val

Bespuit met 'n ligte olie-spuitmid-
del van goeie graad, wat tot 2
persent verdun is. Bestuiwing
met	 swael	 of	 bespuiting	 met
tabak-ekstrak help ook.

Blaarvreters 	 Verskillende	 ruspers	 en	 kewers
wat aan die blare van plante
vreet

Bespuit met loodarsenaat.

Swaardlelie-blaaspootjies 	

TaeniYhrips Simplex.

Klein gelerige tot swart insekte
wat blare aanval en in blaar-
skedes skuil ; hulle maak wit
kolle op die blare

Bespuit met kalkswael teen die
sterkte wat in die sourer gebruik
word, of met 'n olie-spuitmiddel
wat tabak-ekstrak, verdun tot i
pint of 4 gallon water, plus 'n
spreimiddel bevat. Spuit vroeg
en deeglik met 'n sterk pomp om
die spuitmiddel onder die blaar-
skedes in te kry. 'n Ander goeie
spuitmiddel is 1 ons parysgroen
en 8 lb. suiker of 5 gallon water.

Swaardlelievlieg 	

Epimadiza nigra, Lamb

Klein	 swart	 vlieg wat maaiers
produseer wat in die stingel van
die plant inboor

Geen	 bevredigende	 bestrydings-
middel nie. Bedek keurige plante
met nette. Vernietig besmette
stengels.

Meikewers 	 Sien under druiwe.	 Veroorsaak
of-en-toe moeilikheid op rose

Sien onder druiwe.

Aalwurm 	

Heterodera marioni, Cornu.

Sien onder kool. 	 Vir jaarplante, behandel die bed-
dings met swael-koolstof 	 voor
saai- of planttyd.	 Vir oorjarige
plants moet welige groei en 'n
diep wortelstelsel bevorder word
deur bemisting.

Plantluis of groenvlieg 	 Klein groen of donkerkleurige in-
sekte met sagte liggaampies wat
saampak op die teer lote van
verskillende plante, veral rose
en krisante

Bespuit met tabak-ekstrak of be-
stuif met nikotienstof.
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Blomtuinplae—(vervolg).

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en lawerking
op Plant. Bestry din g.

Crinum-boorder 	

Brithys pancratii, Cyr.

Donkerkleurige motte van middel-
matige grootte wat gelerige rus-
pers met swart strepe produseer.
Hierdie ruspers boor binnekant
die blare van verskillende soorte
van die lelie-familie

Sny erg-besmette blare of en ver-
nietig hulle. Druk ruspers wat in
die blare aangetref word fyn met
die vinger en duim. Bespuiting
met loodarsenaat help as dit
deeglik en dikwels gedoen word,
maar is nie so doeltreffend nie.

Snywurms 	 Sien onder algemene plae 	 Bestry onkruide. 	 Gebruik giflok-
middel, by voorkeur voor plant-
tyd.	 In 'n klein tuintjie kan
die	 wurms	 uitgespit	 en	 ver-
nietig word.

Angelierwurms 	

(1) Epichorista ionephela,
Meyr.

(2) Heliothis obsoleta, F.

(1) E. iomphela.—Groen ruspers
tot 1 duim lank wat binnekant
die lote van plante boor en die
blare aanmekaar bind

(2) C.	 obsoleta.—Gestreepte	 lig-
groen tot donkerbruin ruspers
wat 1 duim of langer word, wat
gate in blomknoppe van plante
boor

(1) E. ionephela.—Bespuit of be-
stuif dikwels met loodarsenaat.
Lok die ruspers aan na die Eg,
deur 'n stormlantern oor 'n blik
water en 'n bietjie paraffien to
sit.

(2) C.	 obsoleta.—Bespuit	 dikwels
met olie-spuitmiddel. 	 Gebruik
vanggewas of leeubekkies.

Harde dopluis 	  ... Verskillende	 dopluissoorte, 	 sons
rooi dopluis en verderflike dop-
luis. Sien onder sitrus- en somer-
vrugte. Val net houtagtige
plants aan, coos borne, struike,
heiningplante, rose, ens.

Vir	 irnmergroenstruike	 of	 sitrus-
borne	 kan	 'n	 olie-spuitmiddel
gebruik word. Vir blaarwis-
selende borne en struike, asook
rose, kan kalkswael teen winter-
sterkte gebruik word. Seep- of
harpuisoplossing kan ook gebruik
word.

Sagte dopluis 	 Sien onder sitrus.	 Val die meeste
oorjarige plants aan en kan ook
'n paar jaarplante aanval

Bespuit met seep-, harpuisoplossing
of 'n olie-spuitmiddel ; in die
geharde blaarwisselende oorjarige
plante kan kalkswael ook gebruik
word.

Rysmiere 	 Sien rysmiere in Wine en op Bras-
perke, ook onder algemene plae

Sien rysmiere in tuine en op gras-
perke, ook onder algemene plae.

Slakke 	 Ware slakke (met dop) en slakke
(sonder dop). Word op koel,
klam, skaduweryke plekke, veral
digte plante en onder heinings,
aangetref. Kom meer algemeen
langs die kus voor. Val baie
soorte blomme, struike en borne
aan en kan baie vernielend wees

In klein tuintjies moet die slakke
met die hand in blikke water en
paraffien versamel word. Vir
groter streke, bespuit of bestuif
met loodarsenaat of parysgroen
of gebruik giflokmiddels met
semels of opgesnyde stukkies
voedselplante van die plaag as
draer. Versperrings van koper-
sulfaatpoeier of kalk hou plae
nit blombeddings, maar direkte
bestryding is beter. Maak al die
plekke, waar die plaag aanteel,
skoon van blare en vuilgoed.
Meta fuel maak 'n goeie lok-
middel.

llalvavlinder 	

Lycaena palemon, Cram.

Klein	 donkerbruin	 vlinder	 wat
eiers op die stingels van die
malva 18, en ruspers wat in die
stamme inboor, en dit so ver-
swak dat hulle afbreek. Sonale-
tipes malvas is meer vatbaar vir
aanval

Geen	 bevredigende	 bestrydings-
middel nie.	 Yang vlinders met
'n net.	 Aanloklike plante meet
dikwels ondersoek en die eiers
verwyder word. Sny erg-
besmette takke uit en vernietig
hulle en spuit rou-lynolie in die
tonnels.
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P.—HUISPLAE.

Huismiere, Kakkerlakke, Weeluise, Motto, Vliee, ens.

(Waarvan melding gemaak is in Afdeling 12, „ Die Boerewoning.")

Naam van Insekteplaag. I	 Beskrywing en Ultwerking
op Plant. Bestryding.

Klein huismiertjie 	

Pheidole	 megacephala,	 ras,
pundulata, Mayr.

Klein, bruin of swarterige miere,
lastig in die huis veral op
voedsel

Gooi kookwater in die neste wat
bygekom kan word of behande,
hulle met swael-koolstof of petrol.
In die huis moet natrium-
fluoried- of pyrethrum-insekte-
poeiers of -spuitmiddels dikwels
en herhaaldelik langs krake en
rakke gebruik word waar die
miere voorkom.

Kakkerlakke 	

Blattella germanica, L., en
Rhyparobia maderae, F.

Bruin, plat, vlerklose of gevlerkte
insekte tot 2 duim lank ; lastig
in spense en kombuise

triterste	 sindelikheid	 en	 afwesig-
heid van donker en klam plekke
in die huis help om die plaag te
bestry.	 Hou die spens en kom-
buis lig,	 goed gelug en droog.
Gebruik natrinrofluoried (kom-
mersieel) langs krake waar die
insekte voorkom.

Vermy sover moontlik om skull-
plekke, soos los muurpapier, te
verskaf. Was katels en alle
plekke wat bygekom kan word
deeglik met paraffien, paraffien-
emulsie of 'n sterk ontsmet-
middel. In dorpe moet gebruik
gemaak word van die dienste van
'n gelisensieerde beroker wat
sianied gebruik.	 Brand swael,
2 lb. vir 1,000 kubieke voet ;
maak die kamer so lugdig moont-
lik nadat al die bewoners en
diere nit die huis is. 'n Mengsel
van paradichlorobensien en paraf-
fien, as spuitmiddel, help ook.

Weeluise 	

Cimex lectularius, L.

Plat, bruin vlerklose insekte, tot
+ duim lank wat huise en veral
die kamers van bediendes be-
smet

Vlooie 	

Pulex irritans, L.

	

Klein springende insekte.	 Vol-
wasse	 vlooie	 afkomstig	 van
troeteldicrtjies. Larwes leef in
los grond of in vuilgoed tussen
vloerplanke

Was vloere met paraffien-emulsie of
strooi naftalien en veeg dit later
bymekaar. Gebruik insekte-
poeier op huisdiere. Week die
grond waar die insekte aanteel
met verdunde karboldip of 10
persent karbolsuur. Waar moont-
lik moet die grond omgespit word
voordat dit geweek word. Ge-
bruik	 insektepoeier	 oorvloedig
en gereeld op huisdiere.

Kleremotte 	

Tinea	 pellionella,	 L.	 (hoof-
saaklik)

Klein, grys motte met larwes wat
kokons spin. Vreet aan en ver-
nietig wolklere en ander artikels,
veral die wat weggebere is

Opberging	 in	 yskamers	 voor-
kom beskadiging. Borsel en sit
die kledingstukke elke maand in
die son. Voordat die Mere weg-
gebere word moet dit geborsel en
styf in bruinpapier toegedraai
word. As naftalien tussen die
Mere gestrooi word, hou dit die
mot weg, maar stop nie die aan-
teling nie as eiers en larwes aan-
wesig is. Verhit tot 150° F. of
berook	 met	 swaelkoolstof	 of
sianied.

Klere-tor 	

Anthrenus verbasci, L.
I

Klein	 grys-en-bruin	 torre	 met
harige	 larwes	 wat	 klere	 en
tapyte vernietig

Soos onder kleremotte.

33
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HuispIae--(vervo/g).

Naam van Insekteplaag. Beskrywing en UitWerking
op Plant. Bestryding.

Silwerkleurige, visagtige insekte,
ongeveer 'n duim lank wat
gestyfde artikels en gom van
boekbande, muurpapier, ens.,
vernietig

Strooi 12 dole natriumfluoried in
100 dole meelblom in groot hoe-
veelhede op plekke waar die
insekte voorkom. Maak 'n pap
van ons wit arseen met 1 pint
meelblom en smeer op stukke
karton wat in silinders gerol en
tussen klere, agter rakke, ens.,
gesit word. Onthou dat die pap
giftig is en neem ooreenkomstig
voorbehoedmaatreels. Pyre-
thrum-spuitmiddels en poeiers is
nuttig. Sit paradiehloro-bensien
in kaste en ander toe plekke
waar die plaag aanwesig is, en
lug die plek daarna. Metodes wat
onder kleremotte aangegee word,
is ook nuttig.

Vismotte

Lepisma, sp.

Huisvlieg 	

Musca domestica, L.

Klein vlieg wat op alle soorte
plantaardige en dierlike materi-
aal vreet. Dikwels bale lastig
in huise en stalle. Maaiers teel
in mis aan

Moenie dierlike en plantaardige
materiaal naby die huis last
rondle nie. Behandel stalmis en
kompost- en vuilgoedhope of, nog
beter, gebruik 'n Baber-lokval.
Sit skerms aan die deure en
vensters van huise en gebruik
formalienlokmiddel of pryethrum-
vlieespuitmiddels. In melkkamers
en stalle moet natriumarseniet-
lokmiddel op bondeltjies blare
gebruik word, coos aangegee in
die afdeling oor insektemiddels.

Harige, pienkerig-wit ruspers, on-
geveer duim lank, wat in meel,
meelblom of rysprodukte leef en
die materiaal saamspin in mas-
sas

Voer besmette produkte aan vee.
Veeg houers sorgvuldig uit en
bespuit hulle dan met paraffien;
lug hulle goed voordat hulle
weer volgemaak word. Her-
besmetting kan heel moontlik
voorkom.

Meelblom-mot 	

Ephestia kahniella, Zell.

Motte van lekkergoed en droe-
vrugte

Plodia interpunctella, Hdbn.
Ephestia cautella, Walk.
Ephestia elutella, Hfibn.

Klein, witterige of vleiskleurige
ruspers, harig of dun bedek met
hare, wat toegespinde massas in
droevrugte en hul produkte, lek-
kergoed asook opgebergde graan
veroorsaak

Soos vir meelblom-mot. Beroking
met swael-koolstof is ook doel-
treffend. Maak volwasse motto
dood deur pyrethrum-insekte-
middel in oorvloedige hoeveel-
hede daarop to spuit.

Insektemiddels en Meganiese Bestryding.
In die voorgaande skedule word die plant- of vrugtesoort aangegee, en

daarby aangetoon watter insekte dit aanval. Hieronder word die vernaamste
insektemiddels aangegee, die metodes waarvolgens hulle berei kan word, en
teen watter insekteplae hulle aangewend kan word. 'n Ander seksie handel
oor die meganiese bestryding van insekte waar insektemiddels onprakties is.

I.—Insektemiddels.
A. Loodarsenaat (fir ruspers, kewers, en ander kouende insekte).

(1) Gebruik bereide pap (50 persent) : 1 tot 21 lb., of 4 onse tot 14 lb., op
40 of 4 gallon water.

(2) Gebruik poeier : z tot 1+ lb., of 2 onse tot alb., op 40 of 4 gallon water.
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Dis die veiligste en mees algemeen gebruikte arseenspuitmiddel vir
groeiende plante, maar dit kan perskes, boontjies en sommige ander plante
beskadig. Roer die mengsel gedurig en dien dit oor die algemeen as 'n fyn
mis onder groot druk toe. Gebruik die sterkste konsentrasie vir meikewers
grassprinkane en geharde ruspers, en die swakste vir peerslakke, Epilachna-
larwes op boontjies, en wanneer plante bespuit word wat maklik beseer kan
word. Dis wenslik om slegs betroubare maaksels in oorspronklike pakkies
te gebruik. Dit word gewoonlik in poeiervorm verkoop, wat verkiesliker
is as pap, omdat dit vir 'n onbepaalde tyd hou en nie droog en hard
word nie. Standaard of suur loodarsenaat is giftiger, en is verkieslik vir die
meeste plante, terwyl die neutrale of basiese vorm verkieslik is vir boontjies,
okkerneute en ander teer plante. Gebruik die suiwerste water moontlik
en vermy brak. In die geval van teer plante is dit raadsaarn om dieselfde
hoeveelheid kalk by die suur vorm te voeg, sodat dit nie die plante kan
skroei nie, maar gebruik by voorkeur die basiese vorm. Arseenspuitmiddels
of stuifstowwe moenie op sitrus gebruik word nie. Loodarsenaat, onverdun
of verdun met kalk, kan ook as 'n bestuiwingsmiddel gebruik word.

B. Parysgroen (Vir Ruspers, kewers en ander kouende insekte).

(1) Bereide poeier, 21 tot 4 onse, of + tot + ons, op 40 of 4 gallon water.

(2) Gebluste kalk (opsioneel) ongeveer 8 onse of 1 ons, op 40 of 4 gallon
water.

Meng en dien toe soon aangegee vir loodarsenaat. Moet racer as lood-
arsenaat in die spuittenk geroer word, is meer geneig om blare te skroei
en kleef gladnie so goed nie, maar is betreklik giftiger en nie duurder nie.
As kalk by die verdunde mengsel gevoeg word, bestaan daar minder gevaar
dat die blare geskroei sal word.

Word soms droog gebruik. Meng 1 lb. deeglik met 25 lb. fyngesifte
droog-gebluste kalk of meelblom, wat beter kleef, en versprei met 'n waaier,
blaasbalk of deur 'n growwe sak.

C. Vrugtevlieg-gifstowwe (Vrugte- en Pampoenvliee).

(1) Vir parnpoenvlieg of vrugtevlieg op somervrugte (nie vir sitrusvrugte
nie), kan gebruik word, op 40 of 4 gallon water':—loodarsenaatpap 2 lb.
of 3 onse, of loodarsenaatpoeler, 1 lb. of 14 onse in of beesstroop (ongesuiwerde)
3 of gallon, Of suiker (goedkoopste) 25 lb., of 24- lb.

(2) Vir vrugtevlieg op sitrusvrugte kan gebruik word (oplledqvan die kom-
kommerfamilie en somervrugte) : natriumfluosilikaat 10 of 1 ons, wit suiker,
20 of 2 lb., op 40 of 4 gallon water.

Meng die gif met 'n bietjie water. Los die soetmaakmiddel op in die
res van die water en roer die gif in. Maak 'n vars voorraad aan coos benodig
en roer onderwyl dit gebruik word. Sprinkel in fyn druppels oor die blare,
by voorkeur met 'n tuinpuit met 'n fyn sprei. Probeer om die gif nie op
die vrugte te kry nie, maar om andersins al die dele van die boom by te kom.
Een spitvol is oorgenoeg vir die meeste perskebome, en daar is maar min wat
meer as 2 nodig het. Bespuit al die borne wat moontlik deur die plaag
aangeval kan word. Tyd vir en getal toedienings nodig verskil ooreenkomstig
plaaslike toestande. Oor die algemeen moet alle appelkoos-, perske, en
vatbare pruimbome bespuit word, ongeveer 3 weke voor die eerste van
sulke vrugte in die omgewing begin ryp word, en hou die lokmiddel op elke
boom tot drie weke nadat die vrugte of is ; begin appel-, peer-, kweper-
en lemoenbome te spuit goed drie weke voordat enige vrugte van die onder-
skeidelike soorte verwag word om ryp genoeg vir pluk te wees. Bespuit
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die borne sonder versuim na elke reen en elke 10 dae in die afwesigheid van
reen. Vir die beskerming van ander vrugte moet lemoenbome een- of
meermaal in die lente bespuit word, veral as die lemoene laat aan die borne
bly ; en as beskerming teen besmetting van buite af, moet die borne, ens..
rondom die tuin of boord bespuit word. Die groot doel is om die ouervliee
te vergiftig voordat hulle die vrugte kan steek. Behandel meloene, pampoene,
vroeepampoene en komkommers op dieselfde manier, maar begin wanneer
die eerste bloeisels gevorm word en roei al die verwante wilde plante rondom
uit.

(3) Vir vrugtevliee in somer- en sitrusvrugte.—Koring-pollard, 6 lb., bees-
stroop, 2 lb., boraks, 2 lb., natriumarsenaat (nie arseniet nie) 20 persent-op-
lossing, 16 vloeistof-onse. Voeg water by om 10 gallon aan te maak.

Meng die bestanddele en hou aan roer onderwyl die middel gebruik
word. Gooi hierdie lokmiddel in gias- of metaalhouers en hang van 1 tot
3 of 4 daarvan in elke boom, volgens grootte. Bestryding van vrugtevliee
deur middel van hierdie lokvalle is duurder en nie so betroubaar soos die
lokmiddels wat hierbo genoem is nie. Dis nuttig in streke waar reen en
mis dikwels die gespuite lokmiddels afwas. Beide die toediening van lok-
middels deur middel van lokvalle en spuite moet egter beskou word as
aanvullende tot skoonheid van die boord, d.w.s. al die vrugte wat gesteek
is moet op bepaalde tye opgetel en afgepluk en vernietig word ; die pollard-
lokmiddel is uiters nuttig om aan te toon wanneer die vrugtevliee die meeste
is om sodoende die lokmiddels op die regte tye met spuite toe te dien.

D. Huisviieg-gifstowwe (Vliee in Huise en Krale).

Natriumarseniet, 4 onse ofi lb., suiker (goedkoopste) 22 lb. of 10 lb. en water
2+ gallon of 10 gallon.

(1) Natriumfluoried (kommersieel) 6+ onse, beesstroop (ongesuiwer) 2 lb.,
of suiker (goedkoopste), 2 lb., water 2 gallon.	 Meng en dien toe soos eersge-
noemde gifstof. Dis nie so giftig nie.

Meng en roer tot albei bestanddele opgelos is. Moenie hierdie lokmiddel
op groeiende plante toedien nie. Sprinkel dit op voetpaadjies, heinings,
mishope en ander plekke rondom krale, stalle, ens., of, nog beter, op takke
van bloekom- of ander borne waarvan die blare nie rnaklik afval nie, opgehang
waar die vliee in groot getalie voorkom. Gebruik versigtig sodat huisdiere
nie daarby kan korn nie.

(2) In dele by volume: formalien 5, Kalkwater 50, suiker 2+, water 43+.
Meng en sit die gifstof in pierings waar vliee dit kan bykorn. Nie so giftig soos
arsenietlokaas nie. Geskik vir buite.

E. Giflokmiddels (Vir snywurrns, grassprinkane, krieke, grondtorre,
grasperk-ruspers, grasdraer-rysmiere, miere, ens.).

(1) Natriumarseniet (verkieslik 80 persent), 4 onse of 1 lb. ; beesstroop
(ongesuiwer), 2 pinte of 1 gallon (of goedkoop suiker 2 lb. of 8 lb.) ; water,
2 gallon of 8 gallon, en fyn-gekerfde gars (of ander groen materiaal), ongeveer
3 mud.

(2) Parysgroen : 4 onse of 1 lb. ; beesstroop (ongesuiwer), 1 pint of 4-
gallon (of suiker (goedkoopste), 1 lb. of 4 lb.) ; water, 2 pinte of 1 gallon en
semels 5 lb. of 20 lb.

(3) Natriurnfluoried (kommersieel) : 62 onse ; sagte water, 2 gallon.
Week opgesnyde turksvyblaaie in bogenoemde mengsel.

(4) (a) Suiker, 12 lb. ; wynsteensuur (gekristalliseer), a ons. ; natrium-
bensoaat	 ons, water 10 pinte ; of
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(4) (b) Heuning (deurgesyg), 2 lb. ; natriumarseniet (suiwer), a ons ; en
water, 1 pint.

(5) (a) Natriumfluoried, 26 onse, en water, 8 gallon ; of

(b) Natriumarseniet, 1 lb. ; beesstroop, 1 gallon (of sulker, 8 lb.) ; water,
8 gallon. Week fyngesnyde gras in hierdie mengsel.

(6) Loodarsenaatpoeier, 1+ ons (of natriumarseniet, z ons) ; beesstroop
53 onse of 4 gallon, water 4 gallon. Ryp vrugte kan na willekeur bygevoeg word.

Die eerste lokmiddel is vir kaal grond of onverbeterde veld. Los die
arseniet en die soetmaakmiddel op in die water, en maak die groen materiaal
deeglik nat met die oplossing en gooi dan af. Gebruik by voorkeur die groen
materiaal waarvan die besondere plaag hou en kerf dit altoos fyn, sodat daar
minder gevaar bestaan dat vee die gif kan inkry. Semels kan ook in plaas
van die groen materiaal gebruik word, en in sommige gevalle selfs ook
perdemis. Strooi dun so teen sononder. Vir die bestryding van snywurms
moet die land behandel word 'n paar dae voor die gesaaide opkom.

Die tweede lokmiddel is vir grasperke, en kan ook tussen verboude plante
gebruik word. Los die soetmaakmiddel in die water op en gebruik dit om
die semels mee nat te maak. Werk dan die gif in. Wit arseen of load-
arsenaatpoeier kan in plaas van die parysgroen gebruik word, maar laas
genoemde se kleur en giftigheid is voordelig. Die mengsel moet klam wees,
maar nie so nat dat dit drug nie. Saai teen sononder 50 tot 100 lb per halfmorg
of strooi dit tussen die rye van die gesaaide. Hou hoenders en ander diere
weg. Selfs teen kwart-sterkte en bale dun versprei, is die lokmiddel soms
verbasend doeltreffend. Dis veral doeltreffend vir die bestryding van
grasperk-ruspers.

Die derde lokmiddel kan op kaal, bewerkte grond gebruik word. Kap
met 'n skerp mes of vleisbyl turksvyblaaie aan stukke, so groot soos mens se
duim by die 2-gallon maat. Week dit oornag in die oplossing en gooi deur
'n growwe sak of sifdraad. Strooi die lokmiddel naby plante, maar nie
sodat hulle daaraan raak nie. Dit moet gebruik word op dieselfde dag as wat
dit gemaak is en die oplossing moenie gebruik word am weer blaaie in te
week nie.

Die vierde lokmiddel is hoofsaaklik vir gebruik teen die Argentynse
mier, maar ander miere vreet dit ook. Maak 10 pinte water warm en los
die wynsteensuur, natriumbensoaat en die sulker daarin op. Kook stadig
vir 'n halfuur en gooi dan 'n bietjie meer water by om die hoeveeiheid aan
te vul wat gedurende die kookproses verlore gegaan het. Los die natrium-
arseniet in 1 pint warm water op. Wanneer die twee oplossings amper
afgekoel is, moet dit goed saamgeroer en die heuning bygegooi word. Die
gif is bale swak en word deur miere na hul neste gedra waar dit aan die jong
miertjies gevoer word. Sit die lokmiddel in houers en hang hulle in borne of
ander plekke waar die miere lastig is. 'n Goeie en goedkoop houe.r is 'n
gewone klein papiersakkie wat in gesmelte paraffienwas gedoop is. Maak
kwartduim-gaatjies hoog op in die sak sodat die miere kan ingaan.

Die vyfde lokmiddel word gebruik vir die bestryding van grasdraer-
rysmiere. Maak die fluoried of arseniet aan soos aangegee, en gebruik by
voorkeur warm water. Week fyngekerfde gras in die oplossing. Bale
growwe gras is ongeskik, maar kort grassier wat van grasperke gesny is,
is uitstekend. Goal die vloeistof af, laat droog word en hou op 'n veilige
plek waar diere nie kan bykom nie. Strooi dun wanneer en op plekke waar
die rysmiere vreet. As klein hopies naby die gat geplaas word waar die
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miere werk, word goeie resultate dikwels verkry. Sorg dat vee nie aan die
lokmiddel vreet nie, maar as dit dun versprei is, is hierdie gevaar nie groot
nie.

Die sesde Iokmiddel word gebruik vir die bestryding van motte en
kewers wat vrugte steek. Meng en hang in blikke in borne. Haal die dooie
insekte uit die blikke en sit vars Iokmiddel in wanneer nodig.

F. Kodlingmot-Iokmiddel.

Beesstroop (ongesuiwer) 1 deel ; water, 12 tot 15 dele. 'n Bietjie suurdeeg
(opsioneel).

Sit in klein enemmel-emmers of ander geskikte houers, en hang ongeveer
1 in elke sesde boom, by voorkeur aan 'n paal met 'n stuk lyn sodat die houer
hoer of laer gehang kan word. Die beste posisie is ongeveer gelyk met die
punte van die hoogste takke. Gooi vars lokmiddel eike 3 dae by en gebruik
'n nuwe hoeveelheid elke 6 dae. Ondersoek die houers elke oggend, indien
moontlik, of elke 3 dae. Verwyder, tel en hou aantekening van die kod-
lingmotte wat gevang is. Nuttig alleen vir die vasstelling van tye van be-
spuiting.

G. Rysmier-pomppoeier.

Maak 'n poeier aan as volg : Wit arseen (bale fyn gemaak), 3 dele by
gewig, blomswael, 1 deel by gewig.

Meng deeglik. Maak dit vlugtig en pomp dit in die tonne's deur middel
van 'n spesiale (sogenoemde) rysmierpomp, bestaande uit 'n pomp verbind
met 'n vuurketel en voorsien van 'n buigbare metaalpyp om in die tonne's
te steek. Hierdie maatreel is bale doeltreffend vir sekere rysmiersoorte,
veral die wat hul neste onder geboue en in ander onbereikbare plekke maak.

H. (1) Sianied-beroking (Potmetode) vir dopluise, insekte in huise,
ens.

Natriumsianied, 129 tot 130 persent, 1 ons ; swawelsuur (kommersiele),
90 persent of hoer, 1+ vl. onse ; water (vars), 2 vi. onse.

Algemene Gebruiksaanwysing.

Aileen vir ingeslote ruimtes.—Vervaardig die gas (blousuurgas) in 'n
erdehouer of iets anders waarop die suur nie kan inwerk nie. Dit moet
minstens 'n kwart vloeistof kan hou vir elke 2 onse sianied wat gebruik
word. Die houer moet liefs hol van bodem wees en van 'n deksel voorsien,
sodat die stof nie kan uitspat nie, en om verspreiding van die gas te bevorder.
Doen eers die water in die korn, dan die suur en uiteindelik die sianied, en
sorg dat die vloeistof nie spat nie. Die sianiedklonte moet sodanig wees
dat dit deur die vloeistof bedek kan word. Sodra die chemikaliee gemeng
is, moet die plek dig toegemaak word, want die gas is uiters giftig vir die
mens. Hou altyd die sianied en die suur in lugdigte houers en sluit hulle
toe in 'n droe pelk. Albei chemikaliee is gevaarlik.

In bewerkingskamers.—Vir plante wat in lugdigte kamers berook word,
veral in die geval van blaarlose houtagtige plante, moet bogenoemde hoeveel-
hede vir elke 200 kub. vt. gebruik word, terwyl in die geval van sitrus en ander
houtagtige immergroen plante hierdie hoeveelhede vir elke 350 kub. vt.
gebruik moet word. Stel plante vir een uur aan die damp bloot.

Vir sitrusbome in die boord.—Vir beroking van sitrusbome moet agt-
kantige seile van digte doek gebruik word, en elke beroking moet 45
minute duur. Berook in die nag wanneer die wind nie waai nie. Wanneer
die grond, die seil of die borne weens reen of dou nat geword het, moet
die beroking gestaak word.
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As die vrugte nog bale jonk is, word dit maklik geskroei. Derhalwe
behoort somerberoking nie begin te word nie voordat die vrugte die grootte
van 'n hoendereier bereik het. Meet elke boom sorgvuldig en gee die
dosis aan ooreenkomstig die grootte van die boom en die mate waartoe
die damp deur die seil kan lek, soos aangewys in die standaardskedule
van die dosis-tabelle. Rofweg, kan die getal once sianied vir enige boom
van meer as 8 vt. hoog bereken word as a van die getal voete oor die bedekte
boom, vermenigvuldig met die getal vt. rondom, gedeel deur 100.

Vir huis-insekplae.—Vir insekplae soos weeluise, ens., in woonhuise
en ander geboue moet bogenoemde hoeveelhede vir elke 80 kub. Vt. gebruik
word, terwyl die beroking van 2 uur tot 2 dae kan duur. Verwyder water,
vloeistowwe en voedsel, veral vloeibare en vogtige voedsels, vooraf uit die
kamers wat berook moet word, en maak die vensters op so 'n manier dig
dat hulle van buite af copgemaak kan word. Deure en alle ander plekke
waar die gas kan deurlek moet van buite af diggemaak word. Bewaak die
omgewing onderwyl beroking aan die gang is, en moenie toelaat dat
enige kamer gebruik word voordat dit vir minstens 6 uur na die beroking
met deuce en vensters wydoop gestaan het nie. Beroking in die winter is
oor die algemeen ondoeltreffend. As die insekteplaag baie straf was en mens
twyfelagtig is of die eerste beroking suksesvol was, moet dit na 10 of 14
dae herhaal word. Baie sterfgevalle is reeds hier in Suid-Afrika deur die
beroking van woonhuise veroorsaak. Derhalwe behoort dit alleen onder-
neem te word deur ervare persone, wat goeie opleiding in die werk gehad
het. In bale dorpe is daar ervare persone wat 'n bedryf maak van woon-
hu is be ro ki ng.

H. (2) Sianiedberoking (ander Metodes).

Blousuurgas kan op ander maniere as deur die potmetode vervaardig
word. 'n Vloeibare sianied is verkrygbaar, wat 'n gas afgee as dit aan die
lug blootgestel word. Dit kan in hierdie vorm vir die beroking van sitrus-
borne en woonhuise gebruik word, dog moet veiligheidshalwe deur middel
van spesiale apparaat toegedien word.

'n Ander vorm is kalsiumsianied wat 'n gas afgee as dit aan die lug-vog
blootgestel word. Dis is verkrygbaar in 'n lae of 'n hoe sianiedgehalte.
Vir die beroking van sitrus word eersgenoemde in die vorm van 'n fyn
poeier verkoop en laasgenoemde in die vorm van koekies. Albei vorms word
toegedien Of met 'n masjien Of 'n toestel spesiaal vir sitrusberoking ontwerp.

Wanneer hierdie materiaal gebruik word moet aandag veral aan die be-
treklike voggehalte van die lug geskenk word, want die gas kan nie behoorlik
afgegee word as die lug te droog is nie. Bellalwe vir sitrusbome kan albei
soorte verkry word in ander vorms, geskik vir die beroking van woonhuise
en die uitroeiing van miere, knaagdiere, grondinsekte en 'n paar insekteplae
wat op plante aangetref word.

I. Gekombineerde Bespuiting.

Die volgende algemene opmerkings gaan oor die menging van spuit-
middels of agtereenvolgende behandelings met verskillende spuitmiddels.

Bordeaux-mengsel kan saarn met loodarsenaat, natriumarseniet en
parysgroen toegedien word en, ingeval kalk nie in oormaat aanwesig is nie
ook met harpuis- of seepoplossing. Dis egter nie raadsaam om dit saarn met
tabak- of oliemengsel toe te dien nie. Dog in gevalle waar sitrusbome
daarmee bespuit word, behoort die borne nie vir ses maande daarna met
sianied berook te word nie.
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Borne wat met sianied berook is kan veilig 'n week daarna met bordeaux-
mengsel bespuit word. Kalk-swawel kan saam met loodarsenaat of tabak
toegedien word en kan die sianiedberoking van sitrusbome voorafgaan.
Dis egter nie raadsaam om dit saam met parysgroen, olie-mengsels, harpuis
of seep te gebruik nie. Tabak gaan ook nie goed saam met parysgroen nie,
dog dit kan saam met loodarsenaat, oliemengsel en seep gebruik word.
Dis nadelig om 'n harpuismengsel saam met 'n arseenspuitmiddel te gebruik
As kalk bygevoeg word, sal die mengsel nie skadelik wees nie, dog dit sal in
so 'n geval nutteloos wees vir die bestryding van dopluise.

J. Kalkswaelspuitstof (Vir dopluis, myt, ens.).

Blomswael of meelblom, 20 lb., of 4 lb. ; ongebluste kalk (wit, 90 persent
of hoer), 10 lb., of 2 lb. ; water, tot 50 gal. of 10 gal.

Maak omtrent 'n tiende van die water warm en voeg die kalk stadig
by, bietjie vir bietjie. Maak 'n dun pap van die swael en roer dit in die
blussende klak. As die kalk klaar geblus het, en al die swael bygevoeg is,
bring die water tot op van die voile hoeveelheid, hou dit daar en roer
dikwels, en kook totdat at die swael opgelos is. Die kookproses kan van
'n halfuur tot 2 uur duur, dog duur gewoonlik 'n uur, en as die regte hoe-
veelhede gebruik word, sal daar geen swael en baie min kalk oorbly. Syg,
deur en verdun coos benodig en hou in toe houers. As die kalk onder 90
persent suiwer is, gebruik proporsioneel meer, en as ongebluste kalk nie
verkrygbaar is nie, gebruik dan 14-maal soveel vars gebluste kalk. Moet
nooit die spuitstof in 'n koper houer kook of hou nie. Gebruik liewer 'n
ysterpot of, in geval stoom gebruik word, 'n houvat. Tuisgemaakte
kalkswael is gewoonlik van 'n swakker gehalte as die stof wat in 'n fabriek
vervaardig word ; derhalwe, voordat die spuitmiddel this berei word,
moet eers seker gemaak word of die vervaardigde produk nie ekonomies
gebruik kan word nie. Daar is verskeie goeie maaksels op die mark, en hul
onderskeidelike waarde is grotendeels afhanklik van die mate waarin die
stowwe gekonsentreer is. Vir die bespuiting van blaarlose borne, verdun
tot 4.5° Beaume 1 03 s.g.). Dan word 6 dele water by 27° B. sterkte gevoeg
en 9 dele water by 35° B. sterkte. Bespuitings in die somer teen
1/5 van die gewone sterkte vir die winter, word dikwels aanbeveel, maar
dit bring die blare van die borne effens in gevaar. Sitrusbome kan beskadig
word as die weer na toediening bale warm is. In die somer moet hierdie
spuitmiddels teen 4 16-sterkte vir roof-spinnekop en Bryobia-myt gebruik
word. Vir eike twintig gal. voeg by 1 gal. pap, aangemaak deur 1 lb. meel-
blom in kou water eweredig aan te maak en dit dan te kook.

Swaelstof vir Bestuiwing.—Verskeie maaksels fyngesifte swael-stuifmiddels
van goeie kwaliteit is tans verkrygbaar. In die geval van sitrusblaaspootjies
behoort dit met 'n kragbestuiwer toegedien te word. Vir erinose op
tamaties, of mytsoorte of blaaspootjies kan die plante met 'n handbestuiwer
of deur 'n linnesak bestuif word.

K. Harpuismengsel (Vir dopluise, plantluise, ens.).

Harpuis (goedkoopste), 24 lb., of 24 lb. ; bytsoda (98 persent), 5 lb., of
I lb. ; vis- of walviso!ie, 2Z pinte of 4 pint ; water om 100 gal. of 10 gal. te
maak.

Stamp die harpuis fyn in 'n sak ; gooi 15 (of 1+) gal. water in 'n pot,
roer die soda en olie in en kook. Gooi die harpuis stadig by, roer gedurig,
en hou dit aan die kook totdat die bestanddeie gesmelt is en kook dan vir
nog 10 minute. Terwyl die mengsel kook gooi die water stadig by om te
verhoed dat dit skuim, en gooi uiteindelik water by tot op 25 (of 24) gal.
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As die harpuis toegelaat word om af te sak, kan dit ure neem om die mengsel
te kook, maar as alles goed ingerig is, behoort die kookproses nie langer as
1 uur te duur nie. Verdun tot die vereiste graad en bere dit in 'n digte
houer. As die mengsel begin afsak, moet dit weer gekook word. Hierdie
spuitstof word veral aanbeveel vir gebruik teen dopluise in die somer.
As olie nie beskikbaar is nie, gebruik in plaas daarvan 1 kwart vloeibare
seep vir elke pint olie. Vir sagte dopluis en bloedluis sal dit sonder olie
of seep doeltreffend gevind word. (Sien Seep-spuitsstof.)

L. Seepmengsel (Vir dopluise, plantluise, ens.).

Seep (harde of sagte), 1 lb. en water, 2 tot 6 gal.

Ingeval die bereiding van 'n harpuismengsel onmoontlik is, kan boge-
noemde mengsel in plaas daarvan gebruik word. Soms beskadig dit egter
die borne se blare. Gebruik enige suiwer seep. Sny die seep op en smelt
dit in kookwater of week dit vir 'n lang tyd in water. Gebruik dit as 'n
vloeistof terwyl dit nog warm is. Vir die bestryding van harde dopluis
moet die mengsel tot 2 gallon verdun word ; vir sagte dopluis, koolluis
en bloedluis, tot 3 gallon ; en vir groenluis en ander naakte plantluise,
tot 6 gallon.

M. Paraffien-emulsie (Vir dopluise, plantluise, ens.),

Seep (goeie harde of sagte), 1 lb. ; paraffien-olie, 4 gal. en water (sagte),
2 gal.

Sny die seep op in water en kook totdat dit gesmelt is. Haal van die
vuur af en voeg die olie dadelik by. Roer dit dan vinnig of pomp dit keen,
en-weer vir vyf tot tien minute. Gooi dit dan as dit dik is, in 'n toe houer-
waar dit goed behoort te hou sonder om af te skei. Vir die bestryding van
dopluise op kaal borne gebruik 1 deel verdun met 4 dele water, of waar
blare aanwesig is, verdun in die verhouding van 1 deel op 9 dele water.
Vir plantluise, verdun met 9 tot 15 dele water. Hierdie spuitstof is egter
onbetroubaar vir verskeie scone dopluis, en dit kan ook perskes en ander
teer plante beskadig. Maak die water sag of gebruik meer seep as die seep
hard is. As die spuitstof dadelik gebruik moet word, laat die seep uit en
gebruik koue suurmelk in plaas van water.

N. Ru-kabolsuur-emulsie.

Ru-karboisuur, 1 pt. (20 v1.-onse) ; harde seep, 1 lb. en water, 1 gal.

Sny die seep in Hein stukkies en smelt dit in kookwater ; voeg die suur
by. Kook vir 30 minute en roer van tyd tot tyd. Die meeste plante sal
'n oplossing van 1 in 15 kan verdra, en vir ou koolplante meet dit in die
verhouding van 1 in 12 gebruik word. Vir teer plante gebruik 1 in 20.
Die spuitstof is nuttig vir die bestryding van bagrada-luis. Dis ook nuttig
vir die skoonmaak van lee pakkamers, bakke, ens., om kalandars, motte
en ander insekteplae in opgebergde produkte uit te roei. Gebruik in on-
verdunde vorm.

O. Olie-spuitstowwe.

Die olie-spuitstowwe wat vir die bespuiting van groeiende plante en
borne gebruik word, kan in drie hoof-groepe verdeel word, t.w. mengbare
oliesoorte, olie-emulsies en oplosbare oliesoorte. Ooreenkomstig hul
eienskappe, veral vlugtigheid en taaiheid, word hulle nog verder verdeel
in ligte, medium en swaar grade. Oor die algemeen kan die ligter en hoog-
gesuiwerde oliesoorte met groter veiligheid op borne gebruik word as die
swaarder en minder gesuiwerde soorte. Oliespuitstowwe word aanbeveel
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vir die bestryding van sekere dopluissoorte. Die soort olie en die vorm van
konsentrasie waarin dit gebruik moet word, sal grotendeels afhang van die
soort dopluis wat bestry moet word, die tyd van die jaar wanneer gespuit
moet word, die soort en toestand van die borne, en die heersende klimaats-
toestande. Die bestandheid van sekere dopluissoorte teen ongemengde
oliespuitstowwe het gelei tot die ontwikkeling van die sogenaamde „ giftige "
oliespuitstowwe. Hierdie spuitstowwe bevat sekere giftige bestanddele
wat deur die olie opgelos is en die spuitstof doeltreffender maak.

P. Tabak-ekstrak (Vir plantluise, ens.).

Tabak-ekstrak (nie-arseenbevattend, 6-8 persent nikotien), 1 deel ; water,
70 tot 150 dele; seep of meelbiom in die verhouding van 1 lb. op 20 gal. van die
spuitstof.

Tabak-ekstrak (nie-arseenbevattend, 40 persent nikotiensulfaat), 1 deel ;
water, 600 tot 800 dele; Seep of meelbiom in die verhouding van 1 lb. op 20
gal. van die spuitstof.

Dis nuttig vir die bestryding van baie soorte sagte insekte, veral plant-
luise. Die gewone sterkte van die 6-8 persent-soort is 1 op 80, en van
die 40 persent-soort, 1 op 800. Meng die bestanddele egalig in 'n klein
hoeveelheid water en roer dit dan in die res van die water. Die toevoeging
van seep of meelblom maak die stof meer deurdringend. As seep gebruik
word, los dit in die heifte van die water op en verdun die ekstrak met die res
van die water en meng dan alles saam. As meelblom gebruik word, moet 'n
pap daarvan gemaak word volgens die gebruiksaanwysings in die geval van
kal kswael.

Tuisgernaakte tabakekstrak.—Afval-tabak wat fyngemaak en vir 'n aantal
dae geweek, of vir twee uur stadig gekook word, sal doeltreffend gevind
word as dit in die verhouding van 5 lb. op 10 gal. water gebruik word. Die
ekstrak, wat op hierdie wyse gemaak is, is gewoonlik nie so doeltreffend
as die klaargemaakte ekstrakte wat in die handel verkrygbaar is nie. Hoe
sterker die tabak, hoe beter die ekstrak.

Vir grond-insekte.—Fyngemaalde tabakblare en stronke is nuttig vir die
bestryding van bloedluise op appeiwortels. Verwyder die boonste grond-
laag en bestuif die wortels met 'n hoeveelheid van 3 tot 4 lb., ooreenkomstig
die grootte van die boom. Gooi dan die grond weer terug.

Nikotienstuifmiddels.—Die nikotienstuifstowwe wat gewoonlik in die
handel aangetref word is van 2 tot 4 persent sterkte. Dit word droog met 'n
blaasbalk of stuifmaspen toegedien. Hoewel baie van die stuifmiddel verlore
gaan hierdie metode toegepas word, beteken dit nogtans 'n groot besparing
van tyd en arbeid. Dit kan tuis berei word deur die tabak-ekstrak (40
persent) by fyngesifte kalk of swael te gooi en dit goed deurmekaar te roer
of te skommel. Vir 'n 2 persent-stuifstof gebruik 2+ lb. (omtrent 2 pinte)
op 47+ lb. van 'n dramiddel, en vir 'n 4 persent-stuifstof 5 tot 45 lb. van 'n
dramiddel. Waar 'n klein hoeveelheid nodig is, meng dit in 'n kom met 'n
lepel, en gebruik vir groot hoeveelhede 'n karring of vat wat op houtbokke
vasgesit is en gedraai kan word.

Q. Pyrethrum-insektemiddeis (Vir gebruik teen huis- en plant-
insekte).

Hierdie middel is feitlik onskadelik vir die mens sowel as plaasdiere.
Dit verloor sy krag as dit aan die lug blootgestel word, en daarom word dit
in verseelde blikke verkoop. Dit is gewoonlik meer doeltreffend as die
gewone artikel wat uit groot maat verkoop word. Die middel word
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gemaak van die blomme van 'n plant wat aan die genus chrysanthemum
behoort. Die vervaardiging van hierdie insektemiddel het in die afgelope
paar jaar vinnig ontwikkel. Daar is nou 2 soorte op die mark, naamlik die
wat in water en die wat in ()lie oplosbaar is. Eersgenoemde is 'n spuitmiddel
vir plante en kan teen bale soorte insekte gebruik word, veral die kleiner en
sagter soorte. Die tweede soort kan met paraffien of petrol gemeng word, en
gebruik word vir die vernietiging van vliee, muskiete, kakkerlakke, ens.
Dit word deur middel van 'n spreitoestel toegedien as 'n fyn mis. Hoewel
duur, is dit ook nuttig as 'n 2- tot 4-persent-stuifmiddel, veral in die geval
van plante wat nie met arseenbevattende middels behandel kan word nie.

R. Fluoried- en Fluosilikaat-middels.

Natriumfluoried (kommersiele soort) is nuttig vir die bestryding van
kakkerlakke en huismiere. Strooi dit dun waar die insekte vergaar en sorg
dat kinders of diere dit nie bykom nie, want dis giftig. Moet dit nie op of
naby groeiende plante toedien nie, want dit sal hulle beskadig.

insektemiddels wat fluosilikaat bevat, is nou op die mark en word
grotendeels gebruik in plaas van arseenbevattende middels. Krioliet is
die middel wat teen wattelsakwurm, Amerikaanse bolwurm en lemoen-
kodlingmot op sitrus gebruik word, terwyl natriumfluosilikaat, byvoorbeeld,
gebruik word as 'n iokmiddel vir die vrugtevlieg en pampoenviieg.

S. Derris-lnsektemiddels.

Daar is verskeie insektemiddels, wat „ rotenone ", bevat en gemaak is
van „ Derris " (oorspronklik 'n gif vir visse). Een daarvan is „ Derrisol ",
wat as 'n kroonbehandeling in die verhouding van 1 op 1000 teen die mielie-
stamruspers gebruik word. Dit is ook nuttig vir die bestryding van ander
sagte insekte.

T. Swaelkoolstof (Vir rysmiere, insekte in Iosgraan, ens.).

Dit is 'n kleurlose vloeistof wat 'n giftige damp met 'n vrot-ruik afgee
as dit aan die lug blootgestel word. Hierdie damp is 2 tot 3 maal swaarder
as lug en sprei gewoonlik grondwaarts uit. Dit is ontvlambaar en ontplof-
baar ; derhalwe moet die vloeistof in lugdigte houers gehou word, en as
dit gebruik word moenie toegelaat word dat daar 'n naakte lig, selfs nie
eens 'n sigret naby kom nie. Selfs 'n vonk van 'n elektriese skakelaar of
skoenspyker sal dit laat ontplof. Die vloeistof word by gewig of volume
verkoop ; een pond hiervan is gelykstaande aan 12+ vl.-onse of 'n halwe
wynbottei. Hoe laer die temperatuur daal, d.w.s. onder 70° F., hoe beter
kan die insekte die damp weerstaan ; derhalwe is enige behandeling met 'n
temperatuur onder 60° F. gewoonlik onbevredigend.

Vir insekteplae in saad of opgebergde graan.—Sit die graan of saad in 'n
tenk of ander houer, wat feitlik lugdig sal wees as dit toegemaak is, en
bereken die dosis op die totale ingeslote ruimte. Vir graan of saad in die
hoop moet minstens 8 lb. (5 pte.) per duisend kub. vt. gebruik word, en
as toestande ongunstig is, kan dubbel hierdie hoeveelheid of nog meer
gebruik word. Sprinkel dit oor die graan of saad ; dog as die graan oor
die 5 vt. hoog le, moet die dosis verdeel word en in gelyke dele en op ge-
lyke diepte-afstande van nie meer as 5 vt. ingesit word, ten einde 'n egalige
verspreiding van die damp deur die he!e hoop te verseker. Gebruik 'n
dun metaalpyp met 'n tregter bo-op om die vloeistof tot die vereiste
dieptes te lei, en steel die pype ongeveer 5 vt. van mekaar in die hoop.
Vir graan in sakke, gebruik 2 tot 3 vloeistof-onse per sak van 200 lb., en dien
dit by voorkeur toe deur middel van 'n pyp vol gaatjies en met 'n skerp
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punt. Die werk moet vinnig gedoen word, want versuim kan beteken
dat die dampe 'n onaangename uitwerking op die persoon kan he. Die
graan moet dig toegemaak word met bokseile of lee sakke, met planke
daarop, om te verhoed dat die damp erens uitlek. Laat die damp vir
minstens 'n dag, maar by voorkeur 'n hele paar dae, werk. Die groei-
kragtigheid van die grandkorrel sal nie beskadig word nie al v,iord dit aan
die damp blootgestel vir 'n paar weke. Wees bale versigtig met ligte of
'n vlam voordat die plek behoorlik gelug is.

Vir ander insekteplae.—Vir die bestryding van kleremotte, boekinsekte,
ens., moet die voorwerpe lossies in 'n digte kas geplaas word, en die vloeistof
in 'n vlak skottel bokant hulle in die kas gesit word. Die vloeistof moet
gebruik word in die verhouding van 1 vloeistof-ons vir elke 3 kub. vt. Hou
die kas dig toe vir 'n paar dae en plak dik papier oor alle barste.

Vir die bestryding van termiete (rysmiere), maak 'n groot tonne! (of
liewer 'n paar tonnels) ongeveer in die middel van die nes oop, gooi van
4 tot 6 v1.-onse van die gif in en stop die gat weer met grond toe.

Vir mierneste in die tuin of op die veld gooi 'n paar onse van die gif
deur 'n tregter in die gate waar miere gesien word en maak dit toe. Hierdie
gif moenie in oormaat naby waardevolle plante gebruik word nie, want die
damp vergiftig nie alleen insekte nie, maar ook plante.

Vir aalwurms in tabak- en ander saadbeddings.—Berei eers die beddings
vir saai of uitplant en steek dan vir elke vierkante jaart van die oppervlakte
9 tot 12 gate van 6 tot 9 duim diep op gelyke afstande. Gooi dan in elke gat
'n vloeistof-ons van die gif ; gebruik 'n glas of metaal tregter. Stop dan
al die gate toe met grond. Die bedding kan na drie dae gesaai word, en as
dit vir uitplant bedoel is, kan dit na 7 dae gebruik word. Beskerm die saad-
beddings teen vloedwater en moenie implemente gebruik wat met aal-
wurm besmet is nie.

Swaelkoolstof-emuisie.—Meng deeglik 1 deel harpuis-visolieseep of sagte
seep by volume in 3 dele water en 10 dele swaelkoolstof. Verdun dit met
96 dele water. Dit is nuttig vir die vernietiging van grond-insekte, soos by-
voorbeeld die larwes van meikewers, draadwurms, ens. Dit moet gebruik
word in die verhouding van 2 pte. vir elke vierkante voet van die oppervlakte.
Groter dosisse kan die plante beskadig.

U. Paradichloorbensien.

Dit is 'n wit skilferige chemikalie met 'n skerp reuk, wat nuttig is vir
die bestryding van insekte soos snywurms, ruspers, ens. Strooi dit baie
dun uit op die kaal grond, en wag 'n paar weke voordat enige gewas daar
geplant word. Groeiende plante kan beskadig word, derhalwe moet die
chemikalie in die geval van groeiende gewasse ongeveer 8 tot 12 duim van
die plante of geplaas word. As dit met paraffien gemeng word, is hierdie
chemikalie 'n nuttige spuitmiddel teen weeluise.

V. Patente Insekterniddels.

Patente middels word hier nie genoem nie, omdat dit onbillik sou wees
om 'n paar te noem en nie almal nie, en ook omdat die bestanddele van
geheime samestellings verander kan word, wat 'n groot invloed op hul
doeltreffendheid kan he en nie aityd aan die publiek bekendgemaak word
nie. Oor die algemeen sal gevind word dat die middels wat hierbo aangegee
word meer betroubaar en bale goedkoper is as die geheime samestellings
wat vir dieselfde doel verkoop word, maar dis vir die klein verbruiker soms
verkieslik om geriefshalwe die patente-middel te gebruik. As so 'n middel
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uitgekies word, moet onthou word dat hoe meer moeilikhede 'n artikel
beweer word om te verhelp, hoe minder doeltreffend dit waarskynlik vir
enige besondere plaag sal wees.

W. Vedalia-skilpadjie vir bestryding van Australiese Luis.

Die Vedalia-skilpadjie is alleen geskik vir bestryding van die Australiese
tuis, en hierdie werk kan die skilpadjie gewoonlik Bonder hulp verrig. In
seldsame gevalle, waar dit noodsaaklik is, en sulks gedoen kan word, verskaf
die Insektekundige Afdeling van die Afdeling Plantenywerheid 'n kolonie
hiervan, bestaande uit ongeveer 2 dos. skilpadjies, mits die persoon wat
aansoek doen hierdie Sub-afdeling van 'n paar takkies wat swaar met die
Australiese luis besmet is, kan voorsien, en 'n bedrag van 21s. betaal.

II.—Meganiese Bestryding.
Meganiese bestryding beteken die bestryding van insekteplae deur

middel van ander metodes as die toediening van gifstowwe. Hierdie metodes,
hoewel nie altyd populer nie, is tog doeltreffend, en in sommige gevalle is
hulle die enigste doeltreffende middels.

Versperrings.—Dikwels is dit moontlik om die marsjerende insekte
deur middel van versperrings terug te hou, en hulle dan op so 'n plek uit
te roei. Die doeltreffendhied van enige soort versperring moet noodwendig
verskil ooreenkomstig die betrokke tipe insek. 'n Goeie voor met harde
regaf walle sal byvoorbeeld doeltreffend wees vir ruspers, soos die kommando-
wurm terwyl 'n voor met fyn grond onderin besonder doeltreffend is vir
klein marsjerende insekte. 'n Smal streep olie of teer of kalsiumsianied
skerwe, hoewel duur, kan in gevalle van hewige besmetting gebruik word
om die marsjerende insekte tot stilstand te bring.

Versameling met die hand.—Sommige insekte kan uit krag van hul getalle
of weens hul bestandheid teen gifstowwe, of die soort plant wat hulle besmet,
nie doeltreffend of ekonomies deur middel van stuifstowwe, spuitmiddels,
beroking of dergelike metodes bestry word nie. In sulke gevalle kan hulle
dikwels met verbasende doeltreffendheid met die hand versamel word.

Meikewers, wat vrugtebome en druiwestokke in die lente aanval, kan
doeltreffend bestry word deur hulle af te vee of af te skud in blikke waarin
'n bietjie water en paraffienolie is, die insekte kan dan later vernietig word.
Topverwelk-insekte en ander swig-insekte op dahlias en ander tuinblomme,
sowel as torre op pampoene, waterlemoene en spaanspekke, kan op die-
selfde manier bestry word. Dis ook moontlik om snywurms of die larwes
van torre in 'n fyntuin met die hand uit te grawe en hulle dan te vernietig.

Bande.—Verskillende soorte bande kan gebruik word om insekte uit
borne, en van meubels ens., af weg te hou en ook om insekte te yang.

Behalwe bespuiting, kan die larwes van die kodlingmot ook bestry
word deur hulle onder stroke goiingsak of 'n ander growwe materiaal te
yang ; die stroke moet op die regte manier om die stamme gebind en gereeld
ondersoek en skoongemaak word.

Hierdie metode is 'n groat hulp in die bestryding van wolluise op
sitrusbome, wingerdstokke, vyebome, ens. In so'n geval word die bande
met 'n klewerige stof bedek en dit hou die miere uit die borne. Verskillende
soorte klewerige band-materiaal kan gekoop word.

As sodanige klewerige bande om die pote van tafels, ens., gebind word
sal dit ook miere weghou.
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Nette.—As borne met ligte katoen-nette bedek word, sal dit die vrugte
teen voels, motte en vrugtevliee beskerm. As versigtig en sorgvuldig te
work gegaan word, kan sulke nette vir verskeie seisoene gebruik word
om vrugte-oeste te beskerm. In die geval van voels moet die net 1-duirns ogles
he, want dis gevind dat die kleinste voeltjies deur 'n duim-ogie kan gaan.

Vir vrugte-motte en -vlied moet die goedkoopste ongebleikte muskietnet
van 11ff-duims-ogies gebruik word. Dis onprakties om nette te gebruik,
tensy dit op 'n klein skaal, of slegs vir 'n paar uitgesoekte vrugtesoorte
gedoen word.

III.—Spuit- en Stuifmiddels teen Insekteplae.
Om insekte met sukses te spuit, vereis 'n behoorlik-gemengde insekte-

middel, deeglik en op die regte tyd met geskikte apparaat toegedien. Oor-
leg en ervaring tel nogal baie. Die beginner moet telkens die spuiting onder-
breek om te sien hoe die werk vorder of in watter opsigte dit tekortkom.
As teen dopluise gespuit word, moet alle dele van die besmette boom deeglik
natgemaak word. Dit betoken dat elke duim van die boom se oppervlakte
vanwaar by uit die grond kom (of selfs 'n bietjie laer) tot by die boonste
blaar behoorlik natgespuit moet word. As vir kodlingmot gespuit word,
moet gesorg word dat die spuitstof by die blomkelk van elke vrug indring
terselfdertyd moet elke vrug en blaar deeglik benat word. Dis gewoonlik
nodig om die tuit van die spuit bokant die hoogte van 'n man te lig en in
so'n geval sou dit raadsaam wees om 'n soort verhoog bokant die spuitstof-
waentjie op te rig sodat die spuiter daarop kan staan. Hoe druk is wenslik,
dog die oplossing behoort in die reel die plant te raak in die vorm van 'n
bale fyn mis of damp. Daar is waarskynlik nie 'n spuitstof wat die plante
nie in sekere mate sal beskadig nie. Derhalwe behoort die spuitstof in geen
geval in oormaat toegedien te word nie. Dis nie wenslik om toe te laat dat
te veel van 'n olie-spuitstof in die grond rondom die boom inweek nie ;
derhalwe moet sodanige olierige grond rondom die boomstam verwyder
word. Hierdie stowwe maak gomlastiek sag en sal you gomlastiek-kleppe
en -suigplate benadeel. Dit gebeur ook dat die water waarmee die spuitstof
aangemaak is, onsuiwerhede bevat wat dikwels die insektemiddels ontbind
en gevolglik die plante beskadig.

Pornpsoorte.

Spuitpompe moet gekies word volgens die aard en gehalte van die werk
die druk benodig, en grootte van plante moet in ag geneem word. Gewone
straal- en perfume-tipes van spuitjies en spreiers is feitlik nutteloos vir enige
buitewerk, behalwe dat 'n straalspuit nuttig gevind sal word vir die toe-
diening van vrugtevliegloknniddel. Rugpompe is geskik vir die behandeling
van pas-geplante boompies of klein stukkies wingerd en laag-groeiende
gewasse. Die beste soort is toegerus met 'n roertoestel, terwyl al sy werken-
de dele maklik bereikbaar is. Emmerpompe kan alleen gebruik word wanneer
'n klein getal borne gespuit moet word. Die soorte wat met rukke en stote
spuit is nie so doeltreffend nie. Vatpompe is geskik vir gebruik in groot
tuine en klein kommersiele vrugteboorde, en hoe meer krag hulle besit,
hoe beter sal die resultate van die bespuitings wees. Platvormpompe is
nuttig waar baie gespuit moet word. Die beste soorte kan met feitlik net
sulke goeie resultate as kragpompe gebruik word.

Kragpompe, wat gewoonlik deur 'n petrol-enjin gedryf word, word deur
die meeste groot vrugtekwekers as onontbeerlik beskou vir die bespuiting
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van groot vrugteboorde wat oor die 5 morge beslaan. Hul voordeel 18
hierin dat hulle onder hoe druk aanhoudend kan spuit ; derhalwe word
hulle gewoonlik onder 'n druk van 150 tot 200, en in sommige gevalle, selfs
van 500 lb. gedryf. Wat huh gebruik in Suid-Afrika beperk, is die hoe koste
aan petrol en geoefende arbeid. Spuitneuse van die „ Vermorel "-tipe
lewer die fynste mis of damp onder 'n minimum druk. Die „ Disk "-tipe
spuitneus hewer 'n gelyksoortige tregtervormige stroom, en is meer geskik
by platvorm- of kragpompe. Die „ Bordeaux "-tipe gooi 'n waaiervormige
stroom en as dit goed gestel word, kan dit vir enige soort bespuiting gebruik
word.

Stuifmasjines bestaan uit verskillende tipes. As slegs 'n paar plante in
die tuin behandel moet word, is 'n gewone blaasbalk of selfs 'n linnesak
bevredigend. Vir klein boompies en wingerdstokke of laaggroeiende ge-
wasse, is 'n rug-bestuiwer van die blaasbalk- of waaier-tipe geskik. Be-
stuiwers wat deur wielratte gedryf word, word ook soms vir die behandeling
van laaggroeiende gewasse gebruik. Vir hoe borne moet 'n kragbestuiwer,
gedryf deur 'n petrol-enjin, gebruik word. Meeste stuifmasjiene is toegerus
met „ roertoestelle " en reguleerders, sodat 'n klein of 'n groot hoeveelheid
stuifstof gelewer kan word. Om goeie resultate te behaal, moet die borne
net soos in die geval van bespuiting, goed bedek word met die stuifstof.

IV.—Insekteplae by Plantjies, Sade, ens.

Die aanwesigheid van insekteplae op jong boompies, wingerdstokke,
steggies, verplantings van groente en blomme, ens., veroorsaak soms bale
rnoeilikheid. Indies, moontlik moet sodanige plante noukeurig ondersoek
word om vas te stel of hulle nie besmet is met insekte-eiers, plantluise,
dopluis, myt, boorwurrns, en of hulle nie miskien ly aan swellings en ver-
groting van die wortels, veroorsaak deur die aanvalle van aalwurm, ens., nie.
Tabak, tamaties, blaarsiaai, ens. kan op nuwe grond op 'n mislukkig uitloop
as gevolg van die aanvaile van knoppieswurm, oorgedra van die saadbedding.
Lusern-aalwurm word versprei deur middel van klein stukkies stronk wat
saam met saad uit besmette landerye versprei word.

Opgestel deur Dr. T. J. Naude, Hoof-insektekundige, en G. C. Haines, I nsektekundige.)
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C. Plantsiektes en hul bestryding.

s iEKTE in plante kom op verskillende maniere voor, soos in die vorm
 van ontkleurde kolletjies, abnormale knop- of galagtige uitgroeisels,

verwelking, afval van groen vrugte, doodgaan van dele van die bas, en
terug-sterwing van die takkies. Die algemene invloed hiervan op die plant
kan Bering wees, maar gewoonlik veroorsaak die siekte 'n kleiner opbrings,
of die dood van die hele plant.

Daar is drie hoofgroepe plantsiektes, nl. : (1) Nie-parasitiese siektes
wat dikwels toe te skryf is aan 'n gebrek van behoorlike grond- en klimaats-
toestande, of aan meganiese beserings ; (2) virus-siektes, veroorsaak deur
'n besmetting, 'n sogenoemde virus wat van een plant op 'n ander oor-
gedra kan word ; en (3) siektes wat veroorsaak word deur klein parasitiese
plante bekend as swamme en bakteriee. Swamme word voortgeplant deur
middel van klein reproduktiewe liggaampies, wat spore genoem word en
wat op aangetaste dele van plante gevorm word ; bakteriee word ook in
groot getalle deur aangetaste weefsels versprei.

Die drie hoofbeginsels in die bestryding van plantsiektes is dus

(1) Die vernietiging van aangetaste materiaal wat bakteriee of spore
van swamme bevat ;

(2) die bevordering van goeie kragtige groei ; en

(3) beskerming van gesonde plante teen die aanval van parasitiese
organismes.

Vernietiging van Aangetaste Materiaal.

Erg besmette plante moet verwyder en verbrand word.

In die geval van oorjarige plante, by., lusern, waarvan alleen die dele
bo die grond siekte vertoon, kan besmetting teengewerk word deur sulke
stengels en blare of te sny en te vernietig. In die geval van boordbome moet
alle afgevalle en versteende vrugte bymekaargemaak en vernietig word deur
dit te verbrand of diep te begrawe ; al die siek takkies en kleinerige takke
moet uitgesaag en verbrand word, en kankers op groter takke moet uit-
gesny word, en die snyplek moet geverf word om herbesmetting te voor-
kom. Besmette afval moet nooit op die mishoop gegooi word nie, daar dit
soms as 'n sterk bron van besmetting dien.

Die gebruik van steggies en saad van besmette plante is dikwels
gevaarlik.

Bevordering van Welige Groei.

Soek gesonde plante uit, of saad van 'n gesonde gewas ; plant nie te
dig nie, en sorg dat elke plant genoeg lig en lug kry ; sorg vir goeie dreinering,
en skoffel goed.

Beoefen 'n goeduitgewerkte wisselboustelsel : aanhoudende verbouing
van dieselfde gewas put nie alleen die grond uit nie, maar bevorder ook ver-
spreiding van siektes ; wisselbou hou die ontwikkeling teen van parasiete,
wat vir 'n sekere tyd kan lewe of hul spore in die grond kan bewaar. Waar
enige siekte pal voorkom, moet gestreef word om plantsoorte te kry wat
daarteen bestand is.

Bevorder goeie groei deur te snoei 	 moenie borne swak en rankerig
laat groei nie. Snoei al die dooie takke uit tot op die gesonde hout en moet
nooit stompies laat agterbly nie, maar sny dit gelyk of met die moedertak
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of die stam van die boom. Waar 'n groot tak afgesaag is, moet die kwes-
pek met koolteer geverwe word, omdat dit voorkom dat vernielende
organismes in die wond en sodoende in die boom kom.

Beskerming van Gesonde Plante.

Met uitsondering van uitwendige parasiete, soos poeieragtige skimmel,
wat die grootste deel van hul lewe op die oppervlakte van aangetaste plante
deurbring, is dit onmoontlik om die swam, wat die siekte in plante ver-
oorsaak, direk te bereik en dood te maak. Die hoofdoel van die bespuiting
van plante is om die blare, takke en vrugte te bedek met 'n beskermende
laag swammiddel wat die swam sal verhinder om tot die weefsels deur te
dring.

Deur die gebruik van spuitmiddels as die borne in die rus- of slaaptyd is,
word die swamspore doodgemaak, wat in die bas van sonnervrugtebome sit,
en sodoende word besmetting in die begin van die voorjaar verhinder. Die
boom word dan teen latere besmetting beskerm deur spuitmiddels wat in
die somer toegedien word.

Borne moet altyd op 'n koel dag, of op 'n koel tyd van die dag gespuit
word ; as hulle gespuit word terwyl hulle blootgestel is aan die hitte van
die son, kan die blare of die vrugte lelik skroei.

Ontsmetting van saad is dikwels van waarde in die geval van siektes,
soos brand in koring en swartvrot in kool, waar die kieme van die siekte
in die saad aanwesig is, sodat dit die plant besmet as dit nog bale klein is.

Ontsmetting van die grond op groot skaal is gewoonlik onuitvoerbaar ;
maar dit is moontlik en baiekeer nodig om die grond te ontsmet waar 'n
siek boom uitgehaal is, en waar grond gebruik word vir saadbeddings vir
gewasse soos tabak, tamaties en kool.

Swammiddels.

Bordeaux-mengsel.

(1) Standaard-sterkte.—Kopersulfaat, 4 lb. ; ongebluste klak, 4 lb. ;
water, 50 gallon. Berei die voorraad-oplossing deur 25 lb. kopersulfaat
(blouvitrioel) in 25 gallon water op te los en 25 lb. ongebluste kaik versigtig
met 25 gallon water te blus. Hierdie oplossing is van 'n definitiewe sterkte,
1 lb. of 1 gallon, en sal vir 'n tyd goed bly. Die verdunde mengsel moet
net aangemaak word wanneer dit nodig gekry word.

Om 50 gallon van die mengsel aan te maak, word 4 gallon van die voor-
raad-kopersulfaatoplossing verdun met 21 gallon water : roer die kalk-
mengsel dan goed en meng 4 gallon daarvan in 'n ander bak wat 21 gallon
water bevat. Die twee oplossings wat so verdun is, word stadig in 'n houer
van 50 gallon bymekaar gegooi, of gemakshalwe kan die kopersulfaat stadig
in die kalkwater gegooi word, maar onder geen omstandighede die kalk-
water in die kopersulfaatoplossing nie. Die spuitmiddel sal bade beter
kleef as die mengsel gemaak word met water waarin daar eers 'n turksvy.
blaai geweek het.

Toets die mengsel voor dit gebruik word : (1) steek die lem van 'n
knipmes in die oplossing ; as die lem 'n koperkleur kry is die oplossing nie
veilig nie, en meer kalkwater moet bygegooi word. As die kleur van die lem
nie meer verander nie, kan die oplossing met veiligheid gebruik word. (2)
Good bietjie van die mengsel in 'n ou bord of piering en blaas asem daarop
uit ; as die oplossing goed gemaak is, sal 'n dun vliesie daarop vorm wat lyk
soos olie op water.
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(2) Ander Sterktes.—'n 4-4-100-oplossing kan gebruik word om teer
blare te spuit, by., die van perskes wat bale maklik deur koper-spuitmiddels
beskadig word. Vir die winter- of „ slaaptyd-spuitings " kan 'n 5-5-45-
formule gebruik word.

(3) Bordeaux-pappe.—Kopersulfaat, 4 lb. ; ongebluste kalk, 8 lb. ; en
water, 6 gallon. Berei vooraf 'n oplossing van 4 lb. kopersulfaat in 3 gallon
water, en blus 8 lb. kalk in 3 gallon water daarin. Meng gelyke hoeveelhede
van die twee aparte oplossings net voor dit gebruik moet word.

(4) Handelspreparate.—Daar is 'n aantal „ Droe Bordeaux "-preparate
op die mark. Dit is nie so goed soos die varsaangemaakte oplossings nie,
maar is baiekeer nuttig as 'n goeie kwaliteit ongebluste kalk nie verkry kan
word nie, of waar slegs 'n klein bietjie van die swammiddel dringend nodig is.

Waarskuwing.—Nadat sitrusbome gespuit is met Bordeaux-mengsel, of
geverwe is met Bordeaux-pap, mag dit vir ses tot agt maande daarna nie
berook word nie, omdat daar dan gevaar is van ernstige beskadiging van die
borne. Dit sal ook waarskyn!ik letsels maak op vrugte wat gereed is vir die
mark.

Koperkarbonaat.

Vir die behandeling van saad van graangewasse wat besmet is met
brandspore, moet die saad goed gemeng word met koperkarbonaatpoeier-
2 minute is genoeg. Saad hoef nie dadelik gesaai te word nie.

Kopersulfaat-oplossing.

Vir die bespuiting van borne in die rustende stadium, kan die volgende
oplossing gebruik word : Kopersulfaat, 1 ib. ; en water, 25 gallon.

Kalkswawel.

Daar is verskillende goeie merke kalkswawel op die mark. Dit moet
gebruik word in die verhouding van 1 deel op 40 dele water ; of 1 deel op
50 dele water vir teerder blare. Vir bespuiting in die rus-tydperk kan 1
deel op 20 dele water gebruik word. Vir plante met teer blare, soos perskes,
kan dit nodig wees om 'n bietjie swakker oplossing (1 : 120) te gebruik
vir bespuiting in die somer. Vervaardigers van handelspreparate gee ge-
woonlik aanwysings vir die gebruik van hul spesiale produk.

Selfgekookte Kalkswawel-mengsel.—Indien verkies, kan 'n selfgekookte
kalkswawel gebruik word in plaas van die handelspreparaat : Ongebluste
kalk, 8 lb. ; blomswawel, 8 lb. ; water, 50 gallon.

Gooi die ka!k in 'n vat en gooi genoeg water op om die blussing te laat
begin (omtrent 3 gallon op elke 20 lb.). Werk die swawel deur 'n sif en
roer dit in die gebluste kalk ; voeg dan genoeg water by om die kalk tot
'n pap te blus. Die mengsel moet goed geroer word om te voorkorn dat
daar klonte gevorm word. Voeg die res van die water by as die hewige
opborre!ing, wat deur die blus veroorsaak word, verby is. Gooi deur voor
gebruik.

Kalkswawel en Ystersulfied.—Ongebluste kalk, 4 lb. ; blomswawel,
4 lb. ; ystersu!faat, 1+ lb. ; water, 25 gallon. Gooi 4 lb. ongebluste kalk
in 'n 25-gallon vat en gooi 1+ gallon kookwater daaroor. Gooi die swawel
deur 'n fyn sif om aile klonte te breek en roer dit in die bluskalk en gooi
tegelyk nog 'n gallon kookwater by. Roer dit of en toe am te vermy dat dit
klonterig word. Maak die vat met 'n sak-toe om die hitte, wat deur die
blus van die kalk veroorsaak word, binne te hou, waardeur die mengsel sal
kook van tien tot twintig minute, na gelang van die kwaliteit van die kalk ;
gooi dan water by om 'n geheel van 20 gallon te kry.
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Gooi die mengsel deur 'n sif met 20 gaatjies op 'n duim, om die growwe
kalkstukkies te verwyder, maar al die swawel moet deur die sif gewerk word.
Los dan 1+ lb. ystersulfaat (of 1 lb. kopersulfaat) in 5 gallon water op, en
voeg dit by die mengsel. Dan is dit klaar vir gebruik.

Om te Herhaal.—(1) Goo' 4 lb. ongebluste kalk in 'n 25-gallon vat en
gooi 1+ gallon kookwater daaroor. (2) Roer 4 lb. blomswawel in die blus-
kalk en voeg nog 'n gallon kookwater by. (3) Roer goed, en laat die mengsel
vir omtrent twintig minute kook en gooi dan water by totdat daar alles
tesaam 20 gallon is. (4) Los 1+ lb. ystersulfaat (of 1 lb. kopersulfaat) in 'n
5-gallon vat water op en gooi dit by die 20 gallon.

Slaaptydspuitmiddel vir Druiwestokke.

Ystersulfaat, 25 lb. ; water, 50 gallon ; en swawelsuur, 1 pint. Los
die ystersulfaat in water op en voeg dan die swawelsuur by. Moenie metaal-
bakke of spuite vir die toediening van hierdie oplossing gebruik nie. Maak
dit aan in 'n hout- of erde-houer, en dien dit toe met 'n mop, of 'n bondel
lappe.

Aiternatiewe is : (1) swawelsuur, 4 pint ; ystersulfaat, 5 lb. ; water
1 gallon ; of anders (2) swawelsuur, 1 gallon ; water, 10 gallon.i

Proewe het aangetoon dat die sterker oplossings gebruik kan word
sonder dat dit die druiwestokke beskadig.

Formalien.

(a) Vir graansaad wat met brand besinet is, kan 1 pint op 40 gallon
water gebruik word. Steriliseer of (1) deur indompeling : Week in Her-
die geval die saad vir 10 minute, droog, en saai so gou moontlik ; of (2)
deur nat te sprinkel : Besprinkel hopies saad, vermeng goed ; maak dit
toe vir 2 tot 12 uur ; sprei dit vir 2 uur oop om te droog en saai so gou
moontlik.

(b) Vir aartappelmoere met skurfte („ scab ") kan 1 pint formalien op
25 gallon water gebruik word.

(c) Om grond van saadbeddings, ens., te ontsmet, kan 1 deel formalien
op 50 gallon water gebruik word.

Bytende Sublimaat.

Om saad te ontsmet en om saadaartappels in te doop, kan 4 onse
bytende sublimaat op 30 gallon water gebruik word. Behandel moere vir
10 minute en was deeglik in water voordat geplant word.

Skedule van Plantsiektes.

Die inligting wat in hierdie hoofstuk gegee word, is noodwendig baie
beknop ; in die bygaande skedule word die hoofkenmerke van die belang-
rikste siektes van verboude plante aangegee, en maatreels vir bestryding
word aanbeveel, maar as verdere inligting verlang word, moet boere en
boomkwekers aan die Departement van Landbou en Bosbou skrywe. 'n
Volledige beskrywing van die siekte, die toestande waaronder die plante
groei, en die behandeling wat dit geniet het, moet aangegee word, en die
brief moet vergesel word van tipiese monsters van aangetaste plantdele.
Briewe meet geadresseer word aan die Hoof-plantsiektekundige, Afdeling
Plantenywerheid, Posbus 994, Pretoria. Monsters moet tussen blaaie
koerantpapier, en indien nodig, in 'n karton- of houtkassie geplaas word.
Dele van plante wat vir ondersoek bedoel is, meet onder geen omstandig-
hede in 'n lugdigte blik verpak word nie.
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Skedule van Plantsiektes en Hul Bestrydingsmiddels.
Die volgende is 'n lys van siektes van die vernaamste landbouplante en die bestrydings-

middels wat daarteen toegepas word :—

A—VRUGTE VAN DIE APPELGROEP.
Appel, Peer en Kweper.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Appelbars- en puisiesiekte....

Coniothecium chomatosporum
corda

(Waarskynlik sekond6r)

Rooibruin kolle op die vrugte en
as hulle hesmet word as hulle
nog jonk is, word lelike groot
barste, veral op die atingel-end
gevorm. Bruin blasies of ring-
vormige barste op takkies en
takke

Snoei deeglik, verwyder aangetaste
takkies en spore. Bespuit goed
gedurende die rustydperk met
Bordeaux-mengsel A of koper-
self aatoplossing. Verbeter die
bewerkingsmetodes.

Bitterpit (appel en peer).... Klein verspreide donkergekleurde
kolle wat tot onder die skil en

(Fisiologiese oorsaak) dikwels deur die vleis insak.
Jong boompies word eerder aan-
getas as ou borne wat swaar dra

Ligte besnoeiing ; vermy swaar
besproeiing na 'n tydperk van
droogte. Pink die vrugte op die
behoorlike rypheidstadium.

Verwyder alle aangetaste takke en
vrugte en vernietig dit deur dit
te verbrand of diep te begrawe.
Bespuit as volg met Bordeaux-
mengsel A :—(1) sodra die botsels
begin swel ; (2) 40 dae nadat die
kroonblare afgeval het ; (3) en
(4) met tussenposes van een
maand. Wanneer appels bespuit
word, moet kalkswawel D of E
vir die laaste drie bespuitings
gebruik word, om te verhoed dat
die vrugte gevlek word.

Bittervrot 	

Glomerella cingulata (Stone-
man) Sp. & v. Sehrenek

Swartvrot 	

Physalospora cydoniae Arnaud

Ronde ingevalle gaatjiea op die
vrugte, eers ligbruin, later byna
swart met ligrooi puisies wat
verspreid of in konsentriese ringe
voorkom ; die vrugte val of
voordat dit ryp is of verdroog
aan die boom. Onreelmatige
vrot plekke wat lyk soos die van
swartvrot word op die takke
gevorm

Vorna deflnitiewe vrot plekke op
die takke ; aangetaste dele ver-
toon dikwels konsentriese barste.
Blaarvlekke is eers klein en
rond ; later word hulle gryserig
in die middel met 'n donker
rand (padda-oog). Vrugte ver-
toon klein ronde bruin kolletjies
wat groter word ; die vrugte
word pikswart, krimp inmekaar
en droog uit

Swartvlek (appel en kweper).

Phorna pomi Pass.

Kolletjies vorm op die vrugte ;
hulls is eers klein en helder-
ldeurig en kom meestal op die
blom-end van die vrugte voor.
Namate die vrugte verkleur
word die kolle duideliker, om-
ring deur 'n helder rooierige
rand, maar later word hulle
bruin en sak in. Ontwikkel dik-
wels eers nadat die vrugte ge-
pluk is

Verwyder bederwende vrugte ; be-
spuit met kalkswawel (D of E)
ongeveer drie weke voordat die
vrugte uitgegroei is.

Kroongal 	

	Bacterium tuniefaciens S. & T	

Sagte of horde galknoppe, een tot
'n hele paar duim in deursnee
aan die scam naby die grond of
op takke of wortels ; kom dik-
wels op entlote net bokant die
aansluiting met wortels voor.
Jong galknoppe is groenerig,
glad en vleisagtig ; ou gal-
knoppe het 'n donker kleur en
is hard met 'n growwe opper-
vlakte

(1) Kwekeryboompiea wat met
kroongal besmet is, moenie
geplant word nie, en as 'n
algemene voorbehoedmaatreel
teen onsigbare besmetting most
alle kwekeryboompies net voor-
dat hulls geplant word vir 2
uur in 'n oplossing kopersulfaat
gedompel word (7 onse op 20
gallon water).

(2) Vermy beskadiging aan wortels
en stamme.

(3) (a) Verwyder en vernietig erg-
aangetaste borne.

(b) In gevalle waar die gesond-
heid van die boom goed is
en die galknoppe nie op
meer as 'n derde van die
oppervlakte voorkom nie,
kan mons die galknoppe
probeer uitsny.

(4) Beskerm ente op die plekke
waar hulle aanmekaar groei
deur wortels en lots van die-
selfde grootte te gebruik en
hulle goed toe te bind.
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Appel, Peer en Kweper.(vervolg).

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Vlieespikkels 	

	Leptothyrium pomi (M. & Fr 	 )
Sacc.

Groepe bestaande uit 'n paar
tot baie oppervlakkige, blink
stippels op die oppervlakte van
die appel. Die stippels lyk sons
die wat vlie5 maak

Kom net in die vogtiger streke voor.
Pas die behandeling toe wat aan-
beveel word vir skurfte.

Klein waterige plekkies word in
die vleis gevorm ; hulle word
groter totdat 'n onreelmatige
glasagtige sone rondom die klok-
huis gevorm word

Vermy buitensporige strawwe be-
snoeiing en oortollige watertoe-
diening weens gebrekkige be-
sproeiing. Waterklokhuis sal ver-
dwyn as die vrugte vir 'n paar
weke teen matige temperature
opgeberg word.

Waterklokhuis

(Fistologlese oorsaak)

Harige wortel 	

Bacterium rhizogenes
R.B.W.K. & S.

'n Buitensporige produksie van
klein veselagtige worteltjies wat

.. die stelsel 'n harige voorkoms
gee

Pas behandelings (1), (2) en (3) toe
wat vir kroongal aanbeveel word.

Blaarvlek (peer en kweper)... Rooibruin of swart kolle op blare
en vrugte ; veroorsaak moeite

)'abraee maculates (Lev.),	 as b]aarvlek van kwekeryboom-
Atkinson	 pies ; in die geval van kwepers

word groot ietwat ingesonke
bruin kolle op die vrugte gevorm

Bespuit in die boord met Bordeaux-
mengsel A : — (1) wanneer die
vrugteblare begin uitkom ; (2)
voordat die bloeisels ontplooi het;
(3) wanneer die kroonblare afval ;
(4) tien dae later ; en (5) elks
maand totdat die vrugte uit-
gegroei is.	 Vier tot vyf toe-
dienings behoort genoeg te wees
vir kwekeryhoompies.

Masels (appel) 	

Oorsaak onseker ; waarskyn-
lik fisiologies

Bas het 'n verdikte puisierige voor-
koms. As 'n dun repie van die
bas uitgesny word, vertoon die
oppervlakte van die sny klein,
donkerbruin kolletjies. Gaan ge-
paard met ongeskikte grondtoe-
stands. Soorte verskil ten op-
sigte van vatbaarheid ; White
Winter Pearmain is veral vat-
baar

Soek soorte uit wat geskik is vir die
streek waarin hulls geplant moet
word. Pas beter bewerkings-
metodes toe.

Geskimmelde klokhuis (appel)

Verskillende skimmels

Gevind word dat die klokhuis van
o6nskynlik gesonde appels be-
dorwe is. Skimmelspore kom in
die appel deur die oop blom-
end wat kenmerkend van som-
mige soorte is

As gevind word dat die moeilikheid
op sekere borne voorkom, most
laasgenoemde tot 'n geskikter
soort oorgewerk word.

Poeieragtige skimmel (appel)

Podosphaera leucotricha (Ell.
& Ev.) Salmon

Tas blare, lote en bloeisels aan ;
groei word gestrem en die punte
van lots kan doodgaan ; blare
krul op en val af. Die jong
groei is geheel-en-al bedek met
gryserig-wit poeieragtige of spin-
nerakagtige groeisels

Sny die besmette takkies in die
winter nit en vernietig hulle.
Bespuit met kalkswawel D of E
of F, om nuwe groei te beskerm.
Twee of drie toedienings behoort
voldoende te wees.

Brand (skurfsiekte) 	

Venturia inaequalis (Cke.)
Wint.

Olyfgroen of swart kolle op blare,
takkies en vrugte ; dikwels groei
die aangetaste dele krom of bars
dit oop

Bespuit met kalkswael D of E
(1) voordat die bloeisels oopgaan;
(2) net nadat die kroonblare af-

geval het en indien nodig, een
of twee meer toedienings met
tussenposes van twee of drie
weke.

•Sagtevrot of blouskimmel....

Penicillium expansum Thom.

'n Liggekleurde verrotting met 'n
waterige voorkoms en sag om
aan te raak ; vrugte bederf heel-
temal en word's sagte waterige
massa bedek met blougroen
skimmelspore

Hoof saaklik 'n verrotting wat gedu-
rende opberging voorkom. Ver-
my dat die skil beskadig word
deur sorgelose bantering en gooi
alle vrugte uit wat enige tekens
van beskadiging aan die skil
vertoon.

Roetvlek 	

49loed,es pomigena (Sehw.)
Colby.

Oppervlakkige roetvlekke kom op
die skil van die appel voor ;
hulls loop some aanmekaar en
bedek die appel asof met roet

Korn net in die vogtiger streke voor.
Om die vlekke te voorkom, moet
die behandeling wat vir brand
aanbeveel word, toegepas word.
Om die vlekke te verwyder, most
die vrugte met kalkchloried be-
handel word.

1057



Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Siekte. Behandeling.

Verwelking van jong appel-
boompies

Sclerotium rolfsii Sacc.

Die boompies verwelk skielik asof
hulle gebrek aan water ly. Die
wortels en stam naby die grond
word bedek met 'n wit spinne-
rakagtige gewas waarop klein
bruin liggaampies soos mosterd-
saadjies gevorm word

Verwyder en vernietig aangetaste
boompies ; soek grond nit waarop
appelbome nie tevore gekweek is
nie ; doop die wortels en die
kroon van die boompies net voor
uitplanting vir twee uur in koper-
sulfaat-oplossing, (1 ons op 3 gal-
lon water.)

•
HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Appel, Peer en Kweper—(vervolg).

B.—PITVRUGTE.
Amandel, Appelkoos, Kersie, Perske, Pruim.

Naam van Siekte. Beskrywing en Ilitwerking
op Plant. Behandeling.

Bruinvrot 	

Sclerotinia cinerea Schr.

Tas blare, lote, bloeisels en vrugte
aan.	 Bloeisels word bruin en
gaan	 dood ;	 takkies	 ly	 aan
terugsterwing ; vrugte word
bruin en verrot en versteen dik-
wels aan die boom

Kom net gedurende buitengewone
nat seisoene voor. 	 Verwyder en
vernietig	 besmette	 takkies	 en
versteende vrugte ; bewerk die
grond voordat die borne bloei
en nadat hulle gesnoei is ; be-
spuit met Bordeaux-mengsel A
wanneer die botsels begin swel,
dan met kalkswawel D of E : (1)
ongeveer die tyd wanneer die
bloeisels afval ; (2) 2 of 3 weke
later ;	 (3)	 ongeveer 'n maand
voordat die vrugte rypword.

Kroongal 	

Bacterium tumefaciens Sm. &
T.

Growwe houtagtige galle, meestal
gelyk met die grond en op die
wortels ; kom nie so dikwels op
die takke voor nie

Pas behandelings (1), 	 (2)	 en	 (3)
toe wat aangegee word in die
geval van vrugte van die appel-
groep.

Terugsterwing 	

Valsa leucostoina (Pers.) Fr.

Sytakke, takkies en takke van die
boom verlep gedurende die groei-
seisoen ; blare op die besmette
tak word bruin en val af sodat
die tak kaal oorbly ; gom kom
tussen die lewende en dooie dele
van die tak tevoorskyn ; later
kom klein puisies op die dooie
plekke tevoorskyn

Sny al die dooie bout uit en ver-
brand dit ;	 verf al die wond-
plekke oor.	 Bevorder kragtige
groei van die boom.

Perskesproet 	

Cladosporium carpophilum
Theum.

Klein verspreide bruin kolletjies
kom op die vrugte voor wat
ondernormaal groot is. Klein
onreelmatige onduidelike vlekke
word op die blare en takkies
gevorm

Bespuit met kalkswawel I) of E (1)
'n maand nadat die kroonblare
afgeval het ; (2) serve weke na-
dat die kroonblare afgeval het ;
en (3) kort voordat die vrugte
rypword.

Roes 	

	Puccinia pruni-spinosae Pers 	

Klein heldergeel plekkies op die
onderkante van blare in die mid-
del van en laat in die corner,
waarop klein	 roeserige spoor-
massas voorkom.	 Blare word
geel en val af.	 Klein ronde
ingesonke plekkies met rooierige
rande kom op die vrugte voor

Ploeg of spit die afgevalle blare in.
Bespuit met kalkswawel D of E
met Bordeaux-mengsel A, voor
die botsels oopgaan en met D of
E nadat die vrugte gepluk is.

Krulblaar 	

Taphrina deformans (Fel.)
Tulasne

(Exsascus deformans Fel.)

Blare	 verkleur	 van	 gelerig	 tot
rooierig, word dik en krul op.
Lote word dik, verwronge en
kry 'n gelerige groen kleur.
Opgeswelde onreelmatige plek-
kies, gewoonlik met 'n helder
kleur, kom op die besmette
vrugte voor

Vernielend gedurende seisoene wan-
neer nat weer tydens hlomtyd
beers. Perskes is veral vatbaar.

Bespuit die borne met Bordeaux-
mengsel (4-4-50, of kalkswawel
1-15) wanneer die botsels begin
oopgaan.

Klein ronde bruin kolletjies op
blare wat bros word en inval
sodat dit lyk asof die blaar met
bokhael geskiet is

Ploeg afgevalle blare in. 	 Bespuit
met kalkswawel D of E, 'n maand
nadat die kroonblare afgeval het.
en weer drie weke later.

Ilaelgaatjies 	

Phyllosticta prunicola Sam
Cercospora circumeeissa Sacc.
Bacterium roruni Erw. Sm.
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SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

Amandel, Appelkoos, Kers'e, Perske, Pruim—(vervo/p).

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Loodgtans 	

Stereum, purpureum, Pers.

Die blare kry 'n loodglans en krul
eff ens aan die kante ; takke met
sulke blare kwyn en gaan dood ;
klein wit of ligpers vratjies-
plat, min of meer ronde plaatjies
met opgebuigde rande—verskyn
op die dooie takke. Die bout
is verkleur

Verwyder at die dooie hout en verf
onmiddellik die gesnyde opper-
vlaktes.

Vale loodglans 	

(Fisiologiese oorsaak)

Die blare kry 'n loodglans maar
bet nie 'n kwynende voorkoms
nie, terwyl dooie takke of vrat-
jies ook nie soos in die geval
van die ware loodglans voor-
kom nie

Kan deur bale oorsake teweeg-
gebring word, by. droogte-toe-
stande en alkaliese grondsoorte.
Bestudeer en verbeter die toe-
stande waaronder die boom groei.

C.—DRUIWE.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Antraknose (swartroes) 	

Sphaceloma ampelinum de By.
(Gloeosporium ampelophagum
(Sacc.)

Klein bruin ingevalle plekkies op
Tote en ranke en hoekige bruin
kolletjies op blare. Ken-
merkende kolletjies wat eers
klein donkerbruin en dan groter
met 'n grys middelpunt, donker
rand en 'n duidelike rooi strook
tussen die middelpunt en die
rand, word op die korrels aan-
getref

Snoei en verbrand at die besmette
hout. Was daarna die wingerdstok
met G. Indien nodig, moet die
wingerde in die somer met Bor-
deaux-mengsel A bespuit word.

Kroongal

Bacterium tumefaciens Sm. A
T.

Sien	 kroongal	 van	 appels	 en
perskes

Sien behandeling vir kroongal in
appels en perskes.

Donsige skimmel 	

Plasmopora viticola de By.

Produseer kolle wat eers groenerig-
geel en onduidelik is en dan
bruin word op die blare ; klein
aartjies kry 'n rooierige kleur ;
die onderkante van die blare
word bedek met wit donsige ge-
wasse. Lote, bladstengels en
vrugte word ook aangetas

Ploeg	 al	 die	 afgevalle	 blare	 in,
bespuit met Bordeaux-mengsel A
net voordat die bloeisels oopgaan
en dan met tussenposes van twee
weke.

Poeieragtige skimmel 	

Oidium. T uckii Berk.

Val al die groen dele aan en bedek
hulle met 'n digte wit gewas ;
veroorsaak misvormdheid en
verkleur die blare en lote. Be-
smette korrels verlep en word
nie ryp nie

Twee toedienings kalkswawel D, E
of F is nodig :	 (1) wanneer die
lote 6 tot 8 duim lank is ;	 (2)
gedurende of net voor bloeityd.
As die si elite nog moeite veroor-
saak, moet bestuiwing met blom-
swawel toegepas word.

Roetskimmel 	

Capnodium sp.

Blare,	 takkies en	 vrugte	 word
bedek met digte roetagtige swart
bedekking, gevolg deur aanvalle
van insekte, soos b.y. die wol-
Ms

Pas maatreEds toe vir die bestryding
van die insekte en roetskimmel
sal verdwyn.

D.—ANDER BLAARWISSELENDE BOME.
(1) Moerbei.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Blaar-vlek 	

Septogloeum mori Lev.

Bakteriese blaarvlek 	

	Bacterium mori (Boy. ,k Lam	 )
Sm.

Donkerbruin vlekke op blare

Klein donker hoekige kolletjies op
blare ; takkies verkleur, gebars
en verpot

Ploeg in al die afgevalle blare, en
bespuit met Bordeaux-mengsel A,
of kalkswawel D of E.

tiny cover moontlik at die besmette
bout of en vernietig dit ; verf die
wondplekke on spuit gedurende
die winter (C).
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(2) Okkerneut.

Naam van Siekte.	 Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Swart vlekke op blare ; takkies
vertoon swart vlekke of word
heeltemal doodgemaak ; swart
vlekke ontwikkel op die vrugte,
en die skil word uiteindelik heel-
temal swart en ingekrimp ; die
vrugte val of voordat hulls ryp
is

Kom die strafste voor gedurende
seisoene wanneer vogtige toe-
stande beers terwyl die vrugte
ontwikkel. Bespuiting is siege.
middelmatig doeltreff end. Sny al
die dooie bout in die winter nit
en verbrand dit ; verf al die
wondplekke en bespuit met
kopersulfaat (C) ; dien Bordeaux-
mengsel A drie of vier keer gedu-
rende die sorrier toe sodra die
vrugte gevorm is en dan elks-
twee of drie weke.

Bakteriose of swartvlek 	

Bacterium juglandis Pierce

Kroongal 	

Bacterium tumefaciens Sm. &
T.

Kom gewoonlik as groot geswelle
of galknoppe op die stam naby
die grond voor

Sien behandeling vir kroongal
appela en perakes.

E.---SITRUSVRUGTE.

Suurlemoen, Lemoen, Nartjie, Pomelo, ens.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Alternaria-verrotting, middel-
verrotting of navel-end-ver-
rotting

Alternaria citri Pierce

Swart of donkerbruin, droe ver-
rotting naby die stamper-end van
nawellemoene, of by die stingel-
end en deur die middel van
ander soorte

Geen	 doeltreffende	 bestrydings-
maatreel bekend nie ; bespuiting
nie doeltreff end nie. Die ver-
rotting wat by die stingelend
voorkom, kom hoofsaaklik gedu-
rende opberging voor.

Antraknose of puntverwelking

Collectotrichum gloeosporioides
Penz.

Veroorsaak dat takkies terugsterf,
kolletjies op blare en 'n bruin,
sagte, buigsame verrotting op
vrugte voorkom ; kan ook
traanvlek op die vrugte veroor-
saak

Val hoofsaaklik home aan wat swak
is as gevolg van ondervoeding,
ongunstige toestande, aanvalle
van insekte, ens. Sny dooie hunt
nit, verf die wondplekke en skenk
aandag aan bemisting, insekte- •

bestryding, ens., ten einde sterk,
kragtige groei te bevorder.

Bruinverrotting en gomsiekte

P ythiacystis citrophthora Sm.
et Sm.

Kom gewoonlik op vrugte binne
drie voet van die grond of voor ;
eers ligte bruinverkleuring op die
oppervlakte wat vinnig groter
word en naderhand die hele
vrugte bedek. As die vrugte in
'n klam houer gehou word, kom
'n witskimmel op die opper-
vlakte voor. Kenmerkende gals-
terige rink. Kan ook 'n gom-
siekte van die stam en groter
hoofwortels produseer

Veroorsaak net moeilikheid na 'n
huitengewone nat seisoen wan-
neer die ref ns tot in die herfs.
aanhou. As sulks- toestande voor-
kom most die grond en onderste
takke gedurende die hens met
Bordeaux - mengsel A bespuit
word.

As gomsiekte op die stain voorkom
most the grond van die kroon
verwyder word sodat die top van
die hoofwortels hlootgestel word ;
sny die besmette bas tat en verf
die won dplek.

Swartverrotting 	

Diplodia natalensis Pole Evans

Vrugte word bruin van die stingel-
end of en word dan hard, mart
en versteen. Die siekte val hoot-
agtige dele aan en veroorsaak
gomsiekte en terugsterwing

Versamel	 en	 vernietig	 besmette
vrugte ; sny besmette takkies uit
en verbrand hulls en bespuit met
Bordeaux-mengsel A.

Swartvlek 	

Phoma citricarpa MeAlp.

Klein verspreide roof erige bruin
kolletjies op die skil wat donker-
der of heeltemal swart word. As
die kolletjie groter word kry dit
'n rooierige bruin rand en die
middelpunt sak in en kry 'n
lighruin kleur

Daar is geen gegewens van proef-
nemings insake bestryding nie ;
kan waarskynlik bestry word
deur bespuiting.

Blou- en groenskimmels 	

Penicillium italicum Wehn. en
P. digitatum Sacc.

Welbekende	 sagte	 verrottings ;
sagte waterige plekke word go-
vorm waarop 'n wit skimmel-
agtige gewas met groen of blou-
groen spore te voorskyn kom

Vermy alle beserings en kneusings
van die skil wanneer die vrugte
gehanteer word.
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SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

Suurlemoen, Lemoen, Nartjie, Pomelo, ens.(vervok).

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Konsentriese ringvlek 	

(Oorsaak onbekend)

Veroorsaak hoofsaaklik moeilik-
heid in kwekery- en jong boom-
pies ; klein geel kolletjies ont-
wikkel op die bokante van blare
en takkies ; grout kolle verskil
in grootte, kom gewoonlik in
konsentriese kringe voor en dik-
wels ontwikkel gomkolle in die
middel of rondom die buitenste
kringe

Dear is nog geen doeltreffende
bestrydingsmaatreel bekend nie ;
ouer borne wat dra, word selde
straf aangetas. Hou die borne in
'n kragtige groeitoestand ; ge-
reelde en stelselmatige groen-
bemisting is voordelig.

Droe wortelverrotting en
kraagverrotting

(Oorsaak nie heeltemal bekend
Me)

Fusarium spp. is gewoonlik
aanwesig in besmette wor-
tels

Verrotting van bas en trout op
wortels wat naby die kroon of
by die punte van die wortels
begin ; die bas verrot dikwels
en stroop af. Besmette bout kry
'n ligbruin kleur en gaan dood.
The boom is oop en dun, blare
word geel en val af en dear is
baie dooie takkies

Ten einde wortelverrotting te voor-
kom moet buitensporige benat-
ting, veral naby die kroon vermy
word ; verskaf goeie lugtoevoer
en dreinering en vermy besering
van die wortels. As die be-
smutting nie te straf is nie kan
dooie bout en bas weggesny word
en wondplekke oorgeverf word.
As die takke ingebuig word, kan
dit help orn die boom te laat
herstel.

Exanthema 	

(Oorsaak nie ten voile bekend
nie)

Bontblaarsiekte 	

Foliocellosis, Trenching
(Oorsaak nie heeltemal bekend

nie)

Blasiesagtige gomknoppies op jong
lote ; ouer lote dra 'n groot aan-
tal knoppies. Vrugte is gevlek
en gebars

Gelerige plekke word op blare
tussen die groot sy-are op elke
kant van die middelaar gevorm ;
die gedeelte naby die middelaar
en groot are bly groen. Blare
is ondernormaal in grootte en
lote word verpot. Vrugte klein
en ongesond

Verbeter	 bewerkingstoestande.
Dien 1 tot 2 lb. kopersulfaat in
die grond rondom elke boom toe.

Vermeerder toeganklike kalsium in
die grond ; kalsiumsoute kan met
voordeel by suurgrondsoorte ge-
voeg word ; dit sal voordelig wees
urn kraalmis, lywige organiese
materiaal en dekgewasse by
grondsoorte met 'n alkaliese
reaksie te voeg.

Leprosis of spykerroes 	

	• Cladosporium herbarum Link 	
var. citricolum

Ronde of ovaal, rooi of kastanje-
bruin vlekke korn op die takke
nit ; hulls staan nit met duide-
like rande. Later word die bas
bros, ontwikkel Iengtelopende
harete en breek uiteindelik in
vlokkies en skilfer op

Snoei en vernietig al die besmette
bout en bespuit met Bordeaux-
merged A.

Melanose en stingel-end-ver-
rotting

Phomopsis citri raw.

Klein uitstaande bruin opper-
vlakkige kolletjies op vrugte wat
dikwels in lyne of kringe voor-
kom ; puisies kom ook op die
blare en lote voor. Dieselfde
organisme kan ook 'n leeragtige
bruin stingel-end-verrotting ver-
oorsaak

Snoei al die dooie bout nit en ver-
brand dit. As die besmetting
straf is kan bespuiting met Bor-
deaux-mengsel 3-3-50 plus 1 per-
sent olie voordelig wees.

Veroorsaak deur die uitskeiding
van klein hoeveelhede olie wat
op die skil inwerk. Weefsels
tussen oliekliere sak effens in ;
die kolle is rond of het 'n onreel-
matige buitelyn en verskil in
grootte, en het 'n groen of
roolerig-bruin kleur

iVfoenie vrugte pluk wet nat is van
reen of don Me, en vermy rowwe
bantering of druk op vrugte wat
kan veroorsaak dat olie uit die
skil vrygesit word. Vermy dop-
luisbesmetting en ander beska-
diging deur insekte. Daar is maar
min bekend van die oorsaak van
bierdie vlek in die boord en geen
aanbevelings in verband met be-
stryding kan gemaak word Me.
Ligte ryp is soms verantwoorde-
Ilk.

Oleosellosis of sitrusoliekol...

(Veroorsaak deur uitskeiding
van olie nit die skil)

Onreelmatige skilfers bas, wat uit-
staan asof hulls opgedruk word,
kom op stamme en groot takke
voor. Die aangetaste plek word
groter en mining uiteindelik die
hele stam of talc. Die binne-bas
wat blootgestel word, is grof,
ongelyk en het 'n gelerige kleur
weens gornmitskeiding

Kwekers word deur die wet vereis
om vermoedelike gevalle van
skurwebas by die Hoof, Afdeling
Plantenywerheid, Posbus 994,
Pretoria, te rapporteer en mon-
sters moet vir bevestiging aan-
gestuur word.

Skurwebas of Psorosis 	

(Oorsaak nog nie bekend nie)
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Suurlemoen, Lemoen, Nartjie, Pomelo, ens.—(vervolg).

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling. 

Roetvlek 	

Gloeodes pomigena

Dun roetagtige vlekke kom op die
skil voor

Kom net in meer vogtige streke
voor ; aansienlike skaduwee en
vogtigheid bevorder die voorkoms
daarvan. Vlekke op aangetaste
vrugte kan met 'n bleikoplossing
verwyder word.

Roetskimmel 	

	Capnodium citricolum McAlp 	

Nadat dopluise, wolluise en ander
insekte hul verskyning gemaak
het, word die blare, takkies en
some ook die vrugte oortrek met
'n digte roetagtig-swart laag

Pas maatreels toe vir die bestryding
van die insekteplae en die roet-
skimmelgewas wat groei op die
heuningdou, uitgeskei deur die
insekte, sal verdwyn.

Suurverrotting 	

Oospora citri-aurantii Ferr.

Skil van die vrugte word waterig,
word vinnig sag en die vrugte
bederf ; word slymerig namate
dit oud word en verander in 'n
plat waterige suurruikende mas-
sa

Versprei vinnig deur aanraking in
opgebergde vrugte. As verrotting
begin, inspekteer dikwels en goof
bedorwe vrugte uit. Ontsmet
mure, vloere en besmette kaste
met 4-persent-formalien.

Verrucosis of skurfsiekte 	

Sporotriehum citri Butler

Kom hoof saaklik op growwe suur-
lemoene maar dikwels ook op
Seville-lemoene, oorgeente suur-
lemoene en pomelo's voor. Lig-
bruin kurkagtige vlekke op
blare, takkies en vrugte gepaard
met omkrul van blare en mis-
vorming van blare, takkies en
vrugte

Bespuit met Bordeaux-mengsel A
of kalkswawel D of E net voordat
die borne in die lente begin groei
en gee met tussenposes van twee
weke nog twee of dric toedienings.

F.—SUBTROPI ESE VRUGTE.

(1) Vye.        

Naam van Siekte. Beskrywing eu Uitwerking
op Plant. Behandeling. 

Roes

linehneola fici Butt

Talryke bruin vlekke onderaan die
blare wat hulle Mat afval ; kan
ook op vrugte voorkom

Versamel en verbrand afgevalle
blare. Bespuit met Bordeaux-
mengsel A sodra roes verskyn en
elke 30 dae tot die vrugte ryp is.    

Stamkanker 	

Phoma cinerescens Sacc.

Bankers op takke wat veroorsaak
dat die borne terugsterf

Sny die plekke wat met kankers
besmet is uit en verbrand hulle
en veil die wondplekke met
Stockholmteer.      

(2) Mango.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Siekte. Behandeling.

Bakteriese vleksiekte 	

Bacillus mangiferae Doidge

5,

Hoekige bruin kolle op blare ;
swart kolle op takkies ; rowwe
swart plekke op vrugte wat bars
en groot hoeveelhede Born uit-
skei. Besmette vrugte val of
voordat hullo ryp is

Moenie die mees vatbare soorte
gebruik nie ; sny besmette tak-
kies uit en vernietig hulle en ver-
nietig besmette vrugte. Bespuit-
ing is nie doeltreffend nie. Be-
smetting is minder straf waar 'n
dekgewas as waar kaal verbouing
toegepas word.

Antraknose 	

Colletotrichum gloeosporioides
Penz.

Veroorsaak roes van bloeisels en
takkies en bruinverrotting van
vrugte, verrotte plekke val in
en krimp inrnekaar en toon tal-
ryke puisies van die swam

Sny dooie takkies uit en verbrand
hulle en vernietig die vrugte wat
afgeval het. Bespuit met Bor-
deaux-mengsel A of kalkswawel
D of E voordat die blomknoppies
oopgaan en terwyl die vrugte
ontwikkel.

Skimmel 	  Val blare, lote en bloeisels aan en
vernietig laasgenoemde. Jong

Erysiphe polygorei D.C.	 groei word bedek met,'n gryse-
I	 rige wit poeier

Waar moontlik moet blommende
knoppies met bale fyn swawel
bestuif word.
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(3) Papaja.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Antraknose of rypverrotting.

,Gloeosporium sp.

Ronde ingevalle plekkies op vrugte
waarop pienkerige tot swart
swampuisies ontwikkel. Verrot-
ting versprei en oortrek nader-
hand die hele vrug

Bespuit met tussenposes met Bor-
deaux-mengsel A. Moenie die
borne plant op plekke waar die
vrugte deur ryp beskadig kan
word nie.

Verwyder en verbrand on blare
waarin die swam waarskynlik her-
berg ; vernietig besmette vrugte.

Voetvrot 	

Pythium ultimum

Die	 verrotting	 kom	 gewoonlik
onderaan die stam tevoorskyn
en brei beide bokant en onder
die grond uit.	 Die blare word
geel en val vroegtydig of ;	 die
vrugte is klein en word nie ryp
nie ; ontsrnette plante word dik-
wels deur die wind omgewaai

Soek 'n goeie ligte goed-gedreineer-
de grond uit om die papajas op
te plant ; bevorder sterk, krag-
tige groei deur geskikte kunsmis-
stowwe te gebruik ; vermy om
die plante op enigerlei wyse te
beseer. Die siekte kan nie deur
bespuiting bestry word nie, maar
as die besmette plekke in die
vroee stadiums van besmetting
uitgesny en gesteriliseer word sal
dit dikwels die siekte keer.

Stamverrotting 	

Gloeosporiurn sp.

Veroorsaak sagte ingesonke plekke
op die stam wat versprei en uit-
eindelik die hele plant laat
sterf

Bespuit met tussenposes met Bor-
deaux-mengsel A. Sny bedorwe
plekke nit en verf die wondplek
oor.

Bladstingelvlek 	

Colletotrichum sp.

Veroorsaak min of meer konsen-
triese rye swart stippels op die
bladstingels

Bespuit met tussenposes met Bor-
deaux-mengsel. Die swam op die
bladstingels is waarskynlik die-
self de wat rypverrotting van die
vrugte veroorsaak ; gevolglik is
bestryding noodsaaklik.

G.—PLANTE VAN DIE NAGSKADE-FAMILIE.
{1) Aartappel.

Naam van Siekte. Beskrywing en ifitwerking
op Plant. Behandeling.

Bakteriese	 verwelksiekte	 of
bruinverrotting

Bacterium solanacearum Erw.

Geleidelike of skielike verwelking
van plants asof hulle gebrek aan
water ly. Aartappels toon 'n
bruin verrotting van die vate-
bundel en bederf uiteindelik

Moenie besmette moere gebruik nie.
Pas 'n wisselboustelsel toe en
roei onkruide van die nagskade-
famine uit. Verwyder en ver-
nietig verwelkte plante. Die
siekte kom die meeste voor in
nat weer en onder hod tempera-
ture.

Swarthart 	

(Fisiologiese oorsaak)

Buitekant lyk die aartappel nor-
maal ; oopgesny, kan die weefsel
in die middel swart of eers wit
wees en donker word op bloot-
stelling aan die lug

Word veroorsaak deur blootstelling
aan hoe temperature veral as
suurstof uitgesluit word. Berg in
goed-geventileerde karners teen
so 'n lae moontlike temperatuur
op.

Swartpootjie 	

Bacillus atrosepticus van Hall

Blare naby die top van die plant
word geel-rooi en krul boontoe ;
die voet van die stam is swart
en verrot ; die aartappel bederf
van die stingel-end of

Kry moere wat skoon is van die
siekte ; pas 'n wisselboustelsel
toe. Behandel moere soon vir die
bestryding van Rhizoctonia.

Sponsskurfsiekte 	

Spongospora subterranea
(Wallr.) Johns.

Klein eff ens opgehewe bruin puisies
vorm onder die skil ; hulle word
groter en bars en vorm puisies
wat vol bruin poeier is

Kry moere wat skoon is van die
siekte, dreineer en bewerk sorg-
vuldig en volg 'n lang wisselbou-
stelsel. Die siekte is alleen erg
in lae baie nat grond met 'n
temperatuur van 60° F.

VroeS roes of blaarkrul 	

	Illacrosporium solani E. ciL M	

Donkerbruin ronde of ovaal k011e
op blare ; hulle begin op die
onderste blare en kom in kon-
sentriese ringe voor. Wsmette
flare krul inmekaar, word bruin
en hang uitgedor aan die groen
dam

Pas 'n wisselboustelsel toe. Bespuit
elke drie of vier weke met Bor-
deaux-mengsel A en begin wan-
neer die plante van 4 tot 6 duim
hoog is.
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(1) Aartappel--(vervolg).

Naam van Siekte.	 Beskrywing en Pitwerking
op Plant. Behandeling.

Binnevlek 	

(Oorsaak nie delinitief bekend
nie)

Bruin kurkagtige kolle kom ver-
spreid deur die vleis van die
aartappel voor wat dikwels
heeltemal gesond aan die buite-
kant is

Op suur grondsoorte kan die siekte
voorkom word deur kalk by die
grond te voeg ; daar is geen
toename in brandbesmetting as
die kalk 'n paar weke voor plant-
tyd toegedien word nie.

Ierse of laat-aartappelroes 	

	Phytophthora infestans (Mont 	 )
de Bary

Aan die kant van die blare kom
onbepaalde vlekke vol water nit
wat binnekort die hele blaar
inneem. Die stam en die blad-
stingels word ook aangetas.
Aartappel kan heeltemal vrot
wecs of ingesonke persagtige
swart kolle vertoon. Kom voor
in epidemiese vorm onder vog-
tige toestande met koel nagte
en warm dae en versprei ver-
basend vinnig

Moenie besmette moere gebruik nie
en bespuit met Bordeaux-mengsel
A ; begin wanneer die plants 4
tot 6 duim hoog is en hou met
tussenposes aan. Die aantal toe-
dienings is afhanklik van weers-
toestande.

Mosaieksiekte

(Veroorsaak deur 'n virus)

Blare is gespikkel en toon donker
strepe langs die are en blad-
stingels ; uiteindelik verdor
hulls en val af.	 Die boonste
blare is gekreukel. 	 Die siekte
word op die land versprei deur
plantluise wat aan die plants
vreet, en dit word oorgedra in
aartappels

Geen bestrydingsrnaatreels kan op
'n land besmette aartappels toe-
gepas word nie ; maar as mens
nog moere wil kry, most sick
plants herhaaldelik uitgehaal
word sodat net gesonde saad-
moere oorbly.

Ithizoctoniose 	

Corticum vagum B. & C.

Klein swart liggaampies op die
aartappels wat soos grondspik-
keltjies lyk ; die lots of voet
van die stam kan deur 'n bak-
steenbruin verrotting aangeval
word wat die groeipunt dood-
maak ; klein aartappeltjies word
soms aan die takkies gevorm
(klein aartappel)

Week die aartappels vir 11 uur in
bytende sublimaatoplossing( K).
Maak hulls goed droog nadat
hulls behandel is.

Brand (skurfsiekte) 	

Actinomyces	 scabies	 (Thax 	 )
Goss.

Verspreide brandvlekke op aart-
appels ; hulle kan verhewe en
grof wees, ingevalle of heeltemal
oppervlairkig

Pas 'n lang 6dsselboustelsel toe en
vermy wortelgewasse.	 Behandel
die aartappels soos vir 	 Rhizoc-
toniose of week in formalien (H).

Vratjiesiekte of swartbrand .

Synchytrium endobioticum
(Sehilb.) Perc.

Donker,	 roesbruin	 vratagtige
knoppe	 ontwikkel op	 al	 die
onderaardse	 dele ;	 hulle	 kan
kleiner	 of	 groter	 as	 die	 oor- i
snronklike aartannel wees

Rapporteer	 vermoedelike	 uitbre-
kings en stuur monsters aan die
Hoof, Afdeling Plantenywerheid,
Posbus 994, Pretoria.

(2) Tematie.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Indien lastig, bespuit met Bor-
deaux-mengsel A soos aanbeveel
vir blaarvlek.

Antraknose 	

Colletotrichum phomoides
(Sate.) Chester

Ronde kuiltjies wat klein of groot
mag wees word op rypwordende
tamaties gevorm ; dikwels kom
die kuiltjies in kringe your en
klein swart swam - yrugtelig-
gaampies ontstaan in konsen-
triese brings

Bakteriese verwelksiekte.....

Bacterium solanacearnin Env.
Sm.

Jong plantjies verwelk asof hulle
gebrek aan water ly ; as ouer
plante aangetas word, krul hul
blare ondertoe om en 'n groot
aantal opslaglote word gedwing
om te groei en bly in die vorm
van knoppies aan die kant van
die stam sit

Gebruik onbesmette grond vir saad-
bedding of steriliseer met forma-
lien H. Sorg flat die plantjies
nie beseer word nie wanneer hulls
uitgeplant Word. Pas 'n wissel-
boustelsel toe (vermy plants wat
aan die nagskade-familie behoort)
en vernietig onkruide wat ook
aan hierdie familie behoort.

Blom-end-verrotting 	

(Fisiologiese oorsaak)

'n Klein waterige plekkie ont-
wikkel by die blom-end ; dit
word donker en vinnig groter
totdat die vrugte begin ryp
word. Aangetaste plek is plat,
mart en leeragtig

Reguleer die watervoorraad en voeg
kalk by guar grondsoorte ; being
die grond goed en vermy buiten-
spoHge hoeveelhede kunsmis.
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(2) Tamatie-(vervolg).

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Banker of bakteriese vlek-
siekte

Bacterium vesicatorium Doidge

Hoekige persvaal of bruin kolle
kom op die blare voor. Talryke
klein swart uitstaande kolletjies
wat al groter word, verskyn op
die tamaties ; hulle sak uit-
eindelik in en is ()raring deur 'n
gebreekte opperhuid. Die vrugte
bars dikwels

Pas 'n wisselboustelsel toe ; sterili-
seer saad vir 10 minute met
bytende sublimaat 1, spoel of in
lopende water en droog.

Tros-top 	

(Veroorsaak deur 'n virus)

Plante verpot ;	 blare groei dig
opmekaar in trosse.	 Baie min
vrugte word gevorm

Geen	 doeltreffende	 bestrydings-
maatreels bekend nie. Pas voor-
sorgmaatreels, aanheveel vir mo-
saieksiekte, toe.

Vroed roes 	

Ma,crosporium solani E. & M.

Sien vroee roes van aartappels. —

Fusarium-verwelksiekte	 of
slaapsiekte

F usarium lycopersici Sane.

Plante verwelk asof hulle gebrek
aan water ly

Berei afgesonderde saadbeddings op
skoon grond, of steriliseer met
formalien H. Steriliseer saad soos
vir kanker ; gebruik bestande
soorte.

Kromnek 	

(Veroorsaak deur 'n virus)

Plante hou skielik op met groei ;
blare inmekaar gekrimp, styf na
onder gebuig en vertoon dikwels
'n bronsverkleuring wat die op-
pervlakte met 'n netwerk- of
ringvormige patroon bedek.
Vrugte (indien enige) is van Iae
gehalte en is met rooi en geel
ringe gemerk. Word versprei
deurdat 'n klein insek van die
blaaspootgroep aan die plante
vreet

Nog geen doeltreffende bestrydings-
maatreel ontdek nie. Besmette
plante moet uitgeroei word.

Laat roes 	

Phytophthora infestans de Bary

Sien laat roes van aartappels. —

Blaarvlck of Septoriablaarvlek

Septoria lycopersici Speg.

Die swam kom op die onderste
blare van die plant tevoorskyn
en besmet naderhand almal. Die
vlekke kom op altwee kante van
die blaar voor en het bruin rande
en ingevalle middelstes met 'n
grys kleur. Besmette blare word
bruin en gaan dood ; plante is
dikwels heeltemal ontblaar be-
halwe by die punte

Gebruik	 skoon	 of	 gesteriliseerde
grond	 vir	 saadbedding	 (sien
kanker). Skoffel alleen wanneer
die plants droog is ; laat plantjies
teen stellasies oprank en ver-
wyder sommige van die onderste
blare. Bosnia elke 1.0 dae met
Bordeaux-mengsel A.

Mosaieksiekte 	

(Veroorsaak deur 'n virus)

Blare is vol blasies en is gevlek met
donker en liggroen plekke. Die
sap van die aangetaste plant is
besmetlik

Roei aangetaste plants uit sodra
Mille opgemerk word en was die
hande nadat hulle gehanteer is.
Beoef en skoonbewerking, veral
wat betref onkruide behorende
aan die nagskade-familie. Moenie
ander gewasse wat aan hierdie
famine behoort naby kweek Me.

Selerotium-verwelksiekte 	

Selerotium rolfsii Pace.

Stem word by die voet aangetas
en vertoon 'n stewige bruin ver-
rotting ; besmetting ornring die
stam en die boonste gedeeltes
van die plant verlep en gaan
dood. Klein bruin selerotia wet
soos mosterdsaad lyk word in
'n spinnerakagtige gewas op
verrotte stamme gesien

Vernietig siek plante, roei onkruide
uit en vermy besmette mis. Pas
'n lang wisselboustelsel met ge-
skikte gewasse toe ; patats, cart-
appels, boontjies, beet, eierplante
en 'n aantal ander voedseiplante
is vatbaar.
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(3) Tabak.

Naani van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Hoekvlek 	

Bacterium angulatum From. &
Murr.

Produseer talryke kolletjies, kleiner
as die van wildvuur, met buite-
lyn onegalig, donkerbruin en
effens kringvormig, op die blare

Dieselfde as vir wildvuur.

Swart wortelverrotting 	

Thielavia basicola Zopf.

Kom in die saadbedding voor ;
plant° gaan agteruit en het 'n
sieklik-geel voorkoms ; die wor-
teltjies is swart

Gebruik	 nuwe	 goed-gedreineerde
grond vir saadbedding. Bevorder
die groei van besmette plante
deur 'it stikstofhoudende kuns-
mis (sulfaat van ammonia) toe
to dien.

Krulblaar 	

('n Oorgeiirfde eienaardigheid)

Blare is smal en na boontoe in-
mekaar gerol ; die onderkant
het fluweelagtige verdikkings en
donker knopperige uitgroeisels
uit die are

Die eienaardigheid word net deur
die saad versprei en dus most
plante wat sells maar effens be-
smet is, nie toegelaat word om to
blom nie.

Stamverrotting (vrotpootjie).

(Deur verskeie grond-organis-
roes veroorsaak)

-Kora eers in kolle voor in saad-
beddings vol jong plantjies, en
veroorsaak dat die stammetjies
van die plantjies verrot en uit-
droog. Versprei baie vinnig veral
in vogtige weer waar die plants
te dik opmekaar groei

Soek nuwe	 en	 goed-gedreineerde
grond vir die saadbedding uit.
Saai dun en vermy buitensporige
watertoediening. Ondersoek dik-
wels die beddings en strooi droti
Bordeaux-poeier op die aange-
taste kolle sodra hulle voorkom.

Kromnek 	

(Veroorsaak	 deur	 dieself de
virus wat kromnek by ta-
mates produseer)

'n tillers vernielende siekte wat
plante op enige ouderdom aan-
val. Die plante hou skielik op
met groei ; merke kom op die
blare uit, loop langs die are of
vorm 'n netwerk-patroon ; die
jongste blaartjies het blasies,
is inmekaar gekrimp en dikwels
geviek. Die siekte word versprei
deur 'n klein insek van die blaas-
pootgroep wat aan die plante
vreet

Nog geen doeltreffende bestrydings-
maatreM ontdek nie. Besmette
plante is waardeloos.

Kroesblaar 	

(Veroorsaak deur 'n virus)

Rig bale skade gedurende sommige
jare aan. Die blare lyk }Goes
weens die diep-ingesonke are en
ontwikkel blaaragtige uitgroei-
sels met fraaiings van die onder-
kant van die are. Plante word
erg verpot as bulls nog jonk
aangeval word. Die siekte kan
laat in die seisoen op stomploot-
suiers ontwikkel. Die siekte
word versprei deur witvliee wat
aan die plante vreet

Maak al die ou tabaklande in die
winter skoon en vernietig the
suiers waarop die besmetlike wit-
vlieg aanteel.

Skimmel of witroes 	

	Erysiphe cichoraccarum D.C 	

Blare (veral die onderste beska-
dudes) word bedek met 'n poeier-
agtige wit gewas en verloor hul
gewig en kwaliteit

Sit die plante goed uitmekaar sodat
hulle lig en lug kan kry. Sny
die onderste blare af.

Bontblaarsiekte	 (mosaiek-
siekte)

(Veroorsaak deur 'n virus)

Jongste blare bevlek met, donker
tot liggroen kolle. Plante word
op enige ouderdom aangetas ;
vroee besmetting veroorsaak op-
merklike skade aangesien die
plante verpot groei en die
middelste blare vlekke kry wat
laat lyk asof die blare geskroei
is (mosaiekroes). Die sap van
plants wat met hierdie siekte
besmet is, is niters aansteeklik en
die siekte word hoof saaklik ver-
sprei deur die hande van werkers

Moenie tabak in enige vorm hanteer
nie onderwyl met die beddings
gewerk word : trek plantjies wat
met die siekte besmet is uit,
en vernietig hulle sodra hulle
voorkom en was dan die halide
voordat met gesonde plante
gewerk word.

Rooiroes 	

(Fisiologies)

Vlekke wat amper soon die van
wildvnur lyk, maar meer geroes,
growwer en geriffeld ; het nie
die geelgroen kring rondom nie.
Kom na die middel van die sei-
soen op die land voor

Verander verbouingswerksaamhede,
veral top van die tabakplante,
sodat hulle geskik is vir plaaslike
toestande.
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Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant.

Behandeling.

'n Ernstige en niters besmetlike
siekte wat plante op enige ouder-
dom aanval. Veroorsaak vlekke
op die blare wat gewoonlik 'n
bre5 geelgroen kring rondom 'n
klein droö middelpunt het. Die
vlekke word groter, kry 'n bruin
kleur en loop ineen sodat dro5
bros plekke in die blare gemaak
word. Die onderste blare word
gewoonlik eerste aangeval ; die
siekte versprei vinnig in nat
weer. Die besmetting begin ge-
woonlik in die saadbedding en
versprei later op die land

Voorkom dat die siekte in die saad-
bedding begin deur : (1) saad en
saadbedding-bedekking te sterili-
seer ; (2) grond te steriliseer of
nuwe grond vir saadbeddings te
gebrmk ; (3) te verhoed dat enige
tabakafval op die heddings kom ;
(4) gereeld te bespuit met Bor-
deaux (4-4-50) ; begin wanneer
die plantjies baie klein is. Moet,
indi en moontlik, nie saadbeddings
gebruik waarin wildvuur voor-
gekom het nie.

Wildvuur 	

Bacterium tabacum W. & F.

Tas wortels en stam aan en veroor-
saak dat die bout swart word ;
blare verwelk en verdor. Soms
word die plant net aan een kant
aangetas. Verwelksiekte word
bevorder deur die aanwesigheid
van aalwurrabeskadiging

Trek al die besmette plante nit en
verbrand hulle. Pas 'n wisselbou-
stelsel toe wat aalwurmbesmet-
ting verminder. IVtoenie vatbare
soorte coos Burley en Sterling
plant nie.

Verwelksiekte 	

Fusarium bulbigenum Cke. de
Mass. var. tracheiphilum

SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

(3) Tabak—(vervoN).

H.—SUBTROPIESE GEWASSE.
(1) Katocri.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant.

Behandeling.

Antraknose 	

	alomerella Gossypii (Southw 	 )

Klein	 ronde	 rooierige	 kolletjies
kom op die groen saadbol voor ;
hulk word groter, swart en
ingesonke en in vogtige weer
ontwikkel pienk spoormassas in
die middel

Pas 'n wisselboustelsel toe • 	 soek
saad van gesonde bolle nit, ont-
smet die saad soos vir bakteriese
roes. Versamel en verbrand al die
besmette stamme en bolle.

Bakteriese roes, hoekvlek en
dooie arm

Bacterium malvacearum Erw.
Sm.

Hoekige vlekke op blare wat eers
donkerbruin en waterig en dan
bruin is. Vlekke loop inmekaar,
verat rondom die groter are.
Lang swart vlekke kom op
stingels en blaarsteeltjies voor
wat die stingels dood of swak
maak. Vlekke op bolle veroor-
saak bederf en verkleuring van
lint

Steriliseer saad met swawelsuur.

Bolvrottings 	

Nematospora spp. en ander
organismes

Bolle wil nie oopgaan nie ; 	 vesel
binne-in bruin en verrot.	 Die
siekte	 word versprei	 deurdat
vlekbesies aan die plante vreet

Bestry vlekbesies (sien onder vlek-
besies).

Verwelksiekte 	

Verticiltium sp. en Fusarium
vasinfectum Atk.

Blare word bevlek en die plant
gaan stadig dood. Rout verkleur
in wortel en stam

Vernietig die besmette plante ; pas
'n geskikte wisselboustelsel toe ;
spaar saad van gesonde plante.

(2) Suikerriet.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant.

Behandeling.

Mosaieksiekte 	

(Veroorsaak deur 'n virus)

Jong	 blare	 vertoon chlorotiese
plekke gemeng met normale
groen plekke wat die blaar 'n
bout en bevlekte voorkoms gee.
Die tipe patroon verskil met
verskillende soorte. Bale vat-
bare soorte word erg verpot.
Word deur insekte oorgedra
(Aphis maydis)

(1) Gebruik gesonde materiaal vir
aanplantingsdoeleindes.

(2) Verwyder besmette plante sodra
die siekte sigbaar word.

(3) Gebruik	 onvatbare	 soorte	 of
soorte wat die siekte kan deur-
maak. Laasgenoemde soorte,
hoewel hulle maklik die siekte
kry, ly baie min daaronder.

Streepsiekte 	

(Veroorsaak deur 'n virus)

Blare het kenmerkende blaarmerke
in die vorm van non chlorotiese
(amper wit) strepe wat in die
lengte deur die normale groen
weefsel loop. Siekte word deur
insekte	 oorgedra	 (Cicadulina
mhila)

(1) Gebruik	 en	 plant	 gesonde
materiaal.

(2) Vernietig besmette plante in die
vroee groeistadiums.

(3) Kweek onvatbare soorte.
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1.—PEULGEWASSE.
(1) Boontjies.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Siekte. Behandeling.

Antraknose 	

Colletotrichum lindemuthianum
(Sacc. fa Mag.) Br. & Cay.

Besmette saad loon bruin of swart
kolle, is lig en dikwels verdor ;
klein hoekige dooie plekkies word
op blare gevorm ; are aan die
onderkant dood en swart ; in-
gesonke swart kolle op stamme ;
peule toon ingesonke swart
plekke met 'n rooierige bruin
rand

Pas 'n wisselboustelsel toe ; skenk
aandag aan grond-dreinering en
uitroeiing van onkruide ; skoffel
net wanneer die plante droog is.

Kweek bestande soorte in gevalle
waar die siekte lastig is.

Kolletjies op die blare is eers
klein en waterig, dan groter,
bruin, met 'n ligter groen of geel
kring daarom. Besmette blare
word bruin en val af. Vlekke
op die peule is eers waterig, dan
bruin in die middel, nooit swart
soos in die geval van antraknose
nie. Besmette saad is verdor en
verkleur. Aangetaste stamme is
dikwels by die voet geringeleer
en die plant val om en verwelk

Kry skoon saad in die hande ; pas
'n wisselboustelsel toe ; skoffel
Boos vir antraknose.

Bakteriese roes 	

Bacterium phaseoli Erw. Sm.

Blare vol blasies en gevlek met
onreRmatige donker- en liggroen
plekke. Plante verpot. Die
siekte word deur die saad oor-
gedra

Hot' net saad van gesonde plante.Mosaieksiekte 	

(Veroorsaak deur 'n virus)

Roe	

Uromyces appendiculatus
(Pers.) Lev.

Klein, opgehewe, ronde rooierige
bruin sori oor die onderkant van
die blaar versprei ; hulle word
later in die seisoen swart. Be-
smette blare krimp inmekaar en
val of en die plante kan ontblaar
word

As die siekte moeilikheid veroorsaak
moet bestande soorte verkry en
geplant word. Bespuiting het nie
bevredigend geblyk nie.

(2) Lusern

Naam van Siekte. Beskrywing en illtwerking
op Plant. Behandeling.

•
Antraknose 	

Colletotrichum trifolii Bain.

Elliptiese ingesonke kolletjies kom
op die stingels voor ; 	 hulls is
grys met klein donker ver-
spreide kolletjies. Stingels word
swart, droog nit en gaan dood

Sny dikwels ;	 behandel soos vir
blaarvlek en roes.

Kroonverrotting 	

(Oorsaak nie definitief bekend
nie, waarskynlik Pusarium
sp.)

Plante verwelk en verrot by die
kroon

Verwyder en verbrand besmette
stoele. Skenk aandag aan grond-
dreinering en dien kalk toe.

Donsige skimmel 	

Peronospora trif oliorum de By.

Besmette dele van die blaar kry
'n geelgrys tot pers kleur en is
dikwels opgekrul. Onder vog-
tige	 toestande	 kom	 donsige
skimmel op die onderkant voor

	

Gewoonlik	 van	 minderwaardige
belang ; net straf onder bale
vogtige toestande en word vol-
doende bestry deur te sny.

Blaarvlek 	

Pseudopeziza medicaginis
(Lib.) Sacs.

Klein roetagtige bruin of swart
kolle op blare ; die onderste
blare is die vatbaarste vir blaar-
vlek

As die siekte nie voldoende bestry
word deur die lusern herhaaldelik
of te sny nie, moet dit kort
afgesny word en die wortels met
hooi of strooi bedek en ver-
brand word.

Roes 	

Uromyces striatus Scroet

Talryke klein roesige-bruin puisies
op onderkant van blare

Soos vir blaarvlek.
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Naam van Siekte. Beskrywing en Illtwerking
op Plant. Behandeling.

Bakteriese (blaarvlek) (blom-
kool en kool)

Bacterium maculicolum
McCulloch

Klein bruin of persagtige kolletjies, Gewoonlik van minder belang en
meesal op die onderkant van die
blare ; hulle kan inmekaarloop
en groter onreillmatige vlekke
vorm

bestrydingsmaatreels is me tut-
getoets nie. Vernietig afgevalle
blare en steriliseer saad coos vir
swartvrot.

Ovaal ligbruin kanker word naby
die voet van die stam gevorm ;
dit word groter totdat die stain
mining is en swart word. Ronde
bruin kolle kan op die blare
voorkom en elliptiese kolle op
die stam en saadstingel. Wan-
neer die stain en wortels bederf,
laat die gewig van die kop die
plant oorleun en omval

Pas 'n lang wisselboustelsel toe ;
vernietig besmette stam en
blare—moenie dit aan beeste voer
of op die mishoop gooi nie.
Steriliseer saad in bytende subli-
maat (K).

Swartstam 	

Phoma lingam (Tode) Desm.

Swartvrot 	

	Bacterium campestre (Pam	 )
Smith

Klein verwelkte V-vormige plek-
kies kom op die kante van die
blare voor ; die plekkie word
groter, are word swart en die
hole blaar kan geel word en
af val. Erg-besmette plante het
lang kaal stingels met 'n trossie
blare aan die punt. As stamme
en bladstingels deurgesny word,
vertoon hulle swart plekke
binnekant

Pas 'n lang wisselboustelsel toe ;
vernietig besmette afval ; ge-
gebruik nuwe of gesteriliseerde
grond vir saadbedding ; sterili-
seer saad met bytende sublimaat ;
wanneer die plantjies uit die
saadbeddings uitgeplant word,
moet al die besmette plantjies
uitgegooi word.

Koolgeel 	

	Fusariurn conglutinans Moll 	

Siektetekens is amper dieselfde as
die van swartvrot. Besmette
plantjies gaan dood ; ouer
plante wat besmet raak, het 'n
sieklike geel kleur en is verpot ;
die onderste blare val een vir
een af. As 'n kop gevorm word,
sal dit kaal bo-op 'n kaal stain
gelaat word

Pogings word aangewend om be-
stande soorte to ontwikkel. Geen
doeltreffende bestrydingsmaat-
reel bekend nie.

SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

(3) Grondboontjies.

Blaarvlek 	

Cercospora persanata B. & C.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Vlekke het 'n ronde buitelyn, bruin Vermy skaduwee en buitensporige
tot swart in die middel wat oor-	 watertoediening. Bespuiting het
gaan in groen op die buitekant.	 nie bevredigend geblyk nie.
Onderste blare word eerste aan-
getas en ly die meeste ; blare
val of en in strawwe gevalle
gaan die plant dood

Tipiese kentekens van verwelking.
Blare kry 'n dowwe groen of
self s swarterige kleur

Vermy swaar grondsoorte ; soek
bestande soorte uit.

Bakteriese verwelksiekte.....

Bacterium solanacearum E.F.S.

Gekenmerk deur verkorting van
stingellitte en afname in grootte
van blare, sodat die plante 'n
verdronge of rosetvoorkoms kry.
Blare is gewoonlik geel en kan
vlekke vertoon. As die plante
vroeg aangeval word, word geen
neute gevorm nie

Vernietig opslagplante ; verwyder
en vernietig enige plante wat
tekens van rosetsiekte in vroeh
oeste vertoon. Plant vroeg.

hosetsiekte

(Virus)

Tas stain en kroonwortels naby
die oppervlakte van die grond
aan ; besmette dele word bedek
met 'n wit spinnerakagtige ge-
was. Liggekleurde vrugte-lig-
gaampies, die selerotia," wat
lyk soos mosterdsaad, ontwikkel
op die voet van die stam. Die
plante verwelk en gaan dood

Pas 'n lang wisselboustelsel toe en
vermy katoen, kafferboontjies,
tabak en ander plante wat vat-
baar is vir dieselfde siekte. Ver-
nietig besmetlike materiaal en
gee aandag aan grond-dreinering.

Verwelk- of wortelsiekte.....

Sclerotiuin rolisii Sacc.

J.—KRUISBLOMNIIGE PLANTE.
Kool, Blomkool, Raap.
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Kool, Blomkool, Raap—(vervolg).

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Siekte. Behandeling.

Knopwortel 	

Plasmodiophora brassicae
Wor.

Plante verwelk op warm dae en
herstel gedeeltelik gedurende die
nag. Besmette plante is verpot
en vorm nie koppe Die ; buite-
kantste blare word geel en val
af. Wortels is onreelmatig ge-
swel en misvormig en word slap,
kry 'n donker kleur en bars

Wees niters versigtig by die be -
bereiding van die saadbedding ;
gebruik nnwe grond en soek 'n
hoogliggende plek nit wat nie
onder vloedwater kom nie. As
die grond besmet is, moet die
grond ses maande voordat die
plantjies op die land uitgeplant
word, swaar toedienings kalk
kry.

Donsige skimmel 	

	Peronospora parasitica (Pers 	 )
de By.

Is in Suid-Afrika net bekend as 'n
siekte wat in die saadbedding
voorkom. Liggroen kolle kom
op die blare voor, word groter
en geel en toon 'n donsige wit
skimmel op albei kante. Groot
getalle plantjies word heeltemal
verroes en vernietig

Verander die saadbedding van jaar
tot jaar en moenie die plantjies
dig opmekaar plant nie ; bespuit
met Bordeaux-rnengsel A wan-
neer die siekte voorkom.

K.—PAMPOENPLANTE.

Pampoen, Vroeepampoentjie, Waatlemoen, Komkommer.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Siekte. Behandeling.

Bespuit weekliks met Bordeaux-
mengsel A.

Donsige skimmel 	

Peronoplasmopara cubensis
(B. & C.) Clint.

OnreMmatige gevormde gelerig-
bruin kolle op bokante van
blare ; kolle word vinnig groter
totdat die hele blaar verdor en
doodgaan. Vrugte verpot

Blare vertoon eienaardige geel en
bruin viekke ; blare word ge-
rimpel en krul ondertoe ; plante
verpot. Vrugte toon afwis-
selende geel en groen kolle ;
laasgenoemde op klein vratagtige
kolletjies

Vernietig besmette plante ; gee
aandag aan bestryding van in-
sekte.

Mosaieksiekte 	

(Veroorsaak deur 'n virus)

Bestuif met blomswawel of bespuit
met kalkswawel D of E of F.

Poeieragtige skimmel 	

Erysiphe cichoracearum D.C.

Wit poeieragtige gewas op opper-
vlakte van blare en stamme ;
weefsels word bruin en droog,
blare word doodgemaak. Plant
word swak, het 'n gelerige kleur
en die vrngte is swak

Geleidelike of skielike verwelking
van plante asof hulle gebrek aan
water ly. Plantjies kan voor of
na hulle uit die grond kom, aan-
geval word

Siekte hou vir bale jare in die grond
aan. Ontsmet saad (1) en moenie
waatlemoene in besmette grond
plant nie.

Waatlemoen-verwelksiekte...

Fusarium sp.

Naam van Siekte.

Donsige skimmel 	

Peronospora Sohleideni ling.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.

Voordat die blare verkleur, vorm
'n swam op nat oggende 'n pers-
agtige skimmel oor die opper-
vlakte ; namate die besmette
plek groter word, neem die hele
blaar 'n waterige voorkoms aan,
word geel en uiteindclik wit en
droog. Besmette blare kan oor-
val en verdor. Die nie bly klein
en is opgedroog of onryp by die
end van die seisoen

Behandeling.

Pas 'n lang wisselboustelsel toe ;
skenk aandag aan grond-drei-
nering en verbouing ; verbrand
besmette afval ; kry gesonde
plantjles of saaduie. Op plekke
waar die siekte voorkom, moet
mens met Bordeaux-mengsel A
begin bespuit voordat she siekte
voorkom.
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Ream van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Lang geel plekke op blare ; op die
ui is daar ingesonke, uitgedroog-
de plekke rondom die nek wat
uiteindelik die hele ui kan in-
neem. As die ui denrgesny word,
lyk die skills asof hulle gekook
is ; die weefsel is sag, bruinerig
en klein swart liggaampies word
op die droe dele gevorm

Verbeter bewerkingstoestande sodat
die uie vroeg uitgegroei is. Vermy
laat toedienings kunsmis, donsige
skimmel en onkruide. Maak die
uie vinnig droog en sorg dat
opgehergde uie goed lug kry.

Nekvrot 	

Blare bederf by die voet, word geel,
verwellf en val on]. Wortels is
ook erg verrot. Ui bederf en
droog nit. Al die dele is bedek
met, wit skimmelagtige gewas
waarin daar klein swart lig-
gaampies, bekend as Sclerotia
is

Geen bestrydingsmaatreels bekend
nie. In klein tuintjies kan die
grond ontsmet word met forma-
lien, maar andersins moet uie vir
minstens 8 jaar nie op besmette
grond gekweek word nie.

Witskimmel 	

Sclerotiunt cepivorum Berk.

SKADELIKE INSEKTE EN PLANTSIEKTES

E—(vervolg).

14.—GRAANSGORTE.
(1) Wellies.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Blaasbrand 	

Ustilago Zeae (Beck.) Ung.

Veroorsaak groot sagte geswelle
wat soos bloedvinte lyk op die
blare waar die bladskede en balm
verenig en by die litte van die
stun.	 Eaard en kop ook aan-
getas.	 Inhoud van die geswelle
'n swart roetagtige massa spore.
veroorsaak maar selde groot ver-
lies

Behandeling van die saad nutteloos.
Soek saadmielies op gesonde
lande uit. Verwyder die hele
plant sodra die geswelle verskyn
en verbrand dit. Moenie die be-
smette plante op mishope gooi nie
en most hulls ook nie aan diere
voer nie. Pas 'n wisselboustelsel
toe.

Donsige skimmel 	

Sclerospora maydis (Rae.)
Birth

Groei van plant word belemmer ;
kroeserige voorkoms. Boonste
gedeelte van plant word witterig,
blare vertoon lang wit steeps ;
plant produseer geen graan nie,
verdor en gaan vroeg dood

Verwyder en vernietig alle besmette
plants voordat hulle verdor. Pas
'n wisselboustelsel toe. Verliese
is gewoonlik nie grout nie.

Droevrot, kopvrot 	

Diylodia Zeae (Schw.) Lev.

Digte fluweelagtige gewasgroei toe-
sen die pitte, op die kopblare en
stronke onder die Imp. Gewas
het 'n dowwe wit of room kleur.
Baie kenmerkende klein duide-
like swart spikkeltjies (vrugte-
liggaampies) op die blare en
stronke

Besmetting kan deur die saad of
wind oorgedra word. Behandel
saad met Tillantin B. Verbrand
al die besmette koppe en stronke.
Moenie enige besmette koppe of
stronke op die land, op die werf
of mishope laat rondle nie en
moenie beeste aan besmette
stronke laat vreet nie. Gebruik
skoon saad en pas 'n wisselbou-
stelsel toe. •

Kop- of baardbrand 	

Sorosporium reilianum (Kuhn)
McAlp.

Tas gewoonlik net die baard en
kop aan ; enkel blomme of hele
bloeiwyse word verander in 'n
harde brandmassa of besmette
blomme op baard kan 'n blaar-
vorm aanneem

Dieselfde soos vir blaasbrand. Ver-
oorsaak maar selde 'n aansienlike
verlies.

Blaarroes 	

Helminthosporium turcicum
Pass.

Gelerige ronde kolle op die blare,
wat geleidelik groter word met
'n donkerbruin rand. Besmette
weefsels word dun, half deur-
skynend,	 met	 fluweelagtige
donker groenerige kolle, die
vrugvormings van die swam. In
strawwe gevalle is die plante
verpot en die koppe sleg ont-
wikkel

Geen behandeling bekend nie. Pas
'n wisselboustelsel toe. Moenie
besmette materiaal op mishope
gooi nie.
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(1) Mielies—(vervoly).

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeliug.

Geen behandeling nie. Gebruik
skoon saad en pas 'n lang wissel-
boustelsel toe.

Wortel-, stronk- en how/rot..

Fusarium moniliforme SheId.
[ Giberella saubinettii (Mont.)

Sam]

Plante verpot, some slegs 1 of 2
voet hoog wanneer dit heeltemal
uitgegroei is. Blare word geel,
verwelk en gaan dood. Die
binnekant van die voet van die
stam word bruin, bruin strepe
loop teen die binnekant van die
stam op ; donkerbruin kleur by
die onderste stingellitte. Koppe
dikwels gedeeltelik verrot en
ontsier deur 'n pienk skimmel

Roes 	  Blare bedek met tallose klein roes-
bruin puisies, verloor hul green

Puccinia maydis Bering.	 kleur en droog op

Net lastig gedurende baie vogtige
tydperk ; geen aanbeveings in-
sake bestryding kan gemaak
word nie.

Streepsiekte 	

(Virussiekte)

Blare vertoon 'n treffende sierlike
bont kleur, chlorotiese strepe
wat inmekaar loop om groot
verkleurde plekke te vorm.
Plante verpot, produseer geen
of gebrekkige koppe

Siekte word versprei deur blaar-
springer Cicadulina mbita
(Naude) Naude (= Balcluthos
mbila Naude). Geen doeltreff code
bestryding nie. Voorkoms word
verminder deur volgende voor-
sorgsmaatreels voor oe te hou
(1) Vernietiging van alle winter-

opslagniielies.
(2) Nie mielies in die groentetuin

te plant nie.
(3) Deur die hoofoes so vroeg

moontlik te plant.
(4) Verwydering van besmette

plante sodra hulle voorkom.

(2) Kering.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Name. van Siekte. Behandeling.

Val stingels, bladskedes en are aan.
Puisies groot, verleng, loop in-
mekaar, of talryke kolletjies.
Kleur mooi bruin dan swart

In Transvaal spring graansoorte
roesbesmetting vry. Plant be-
stande soorte. Daar is verskeie
fisiologiese vorms in Suid-Afrika
waarvoor one soorte nie almal ewe
vatbaar is nie.

Swart roes 	

Puccinia graminis Pers.

Bruin roes, geel blaarroes

Puccinia triticina Eriks.

Stinkbrand 

Tilletialkaries (D.C.) Tul.
=T. tritici (Bjerk.) Wint.1

Tilletia foetans (B. & C.) Tul.
( = P. laevis Kuehn.)

Val feitlik uitsluitlik blare aan.
Jeukbulte klein, ovaal of rond,
loop gewoonlik nie inmekaar nie,
nooit in rye nie. Kleur helder-
geel, hoof saaklik op bokante van
blare. Teleuto-puisies dof swart
op onderkant van blare

Aangetaste plante word goner ryp
as gesondes ; die are is donker-
der groen en meer oop. Graan
is donker en geval met 'n vet-
terige massa spore wat baie sons
vrot vie ruik

Plant bestande soorte.

Ontsmet saad met koperkarbonaat
of Tillantin R.

Blaasbrand 	  Gewoonlik op blare en blaarskedes, Ontsmet saad soos vir stinkbrand.
non en dan op stingels en are.	 Verbrand stoppels. Vermy be-

Urot. ystis tritici Koern.	 Blare krul, kwyn en verdor.	 emetting van mis. Pas 'n wissel-
Lang, grys opgeswelde bande	 boustelsel toe.
wat ewewydig met die blaarare
loop, bars oop en vertoon
swart poeieragtige spoormassa.
Dikwels gaan die hele plant
dood ; as dit die siekte deur-
maak, dra, die steel nie korrels
nie en in plaas van die aar is daar
'n verdraaide massa blare, of
die korrels is verdor en waarde-
loos

1072
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(2) Koring—(vervolg).

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Voetvrot (1) 	

Helminthosporium sativum
P.K. & B.

Voet van plant word donkerbruin.
Kan maklik gesien word wan-
neer die onderste skede los-
gemaak word.	 Die besmetting
styg langs die stam op. 	 Plante
is verpot en gaan dood.	 Begin
in kolle op 'n koringland. Bier-
die kolle word elks jaar groter

	

Pas 'n	 wisselboustelsel toe,	 met
haver, byvoorbeeld. Ontsmet
saadkoring met Tillantin It, as-
ook die van die gewas in die
wisselboustelsel, um die swam in
die grond dood to maak.

Voetvrot (2) 	

Fusarium sp.

'n Lengtelopende gedeelte van die
voet van die stingel vertoon
donkerbruin verrotting van die
weefsels. Plante verpot, geel en
gaan dood

Geen behandeling nie. Pas 'n wissel-
boustelsel toe.

Voetvrot (3) Take All 	

Ophiobolus graminis Sacc.

Die voet van die plant word bruin-
swart ; siekte styg langs die
stingel op. Wortels kort en bros.
plant word geel, are is leeg of
vol uitgedroe korreltjies

Vermy besmetting van mis. Moenie
gars in wisselboustelsel insluit nie.
Moenie kalk toedien nie. \Ter-
nietig stoppels.

Losbrand 	

Ustilago tritici (Pers.) Sen.

Aar ontaard, bedek met 'n swarte-
rigs poeieragtige spoormassa.
Spore word maklik afgewaai,
sodat net die kaal stingel oorbly

Koperkarbonaat of Tillantin waar-
deloos. Saai saad verkry van 'n
oes wat nie met die sickle, besmet
is nie. Ter voorkoming, moet
saad 4 tot 6 uur in warm water
68° tot 86° F., geweek en dan in
sakkies of mandlles gesit en vir
10 minute in water op 129° F.
gedompel word. Moeilike be-
handeling ;	 temperature	 most
noukeurig gehandhaaf word.

Skimmel 	 Sien	 poeieragtige	 skimmel	 van
gars.

—

(3) Hawer.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Swart roes 	

Puccinia graminis Pers.

Sien swart roes by koring.

Tairyke klein oranjekleurige
puisies kom op weerskante van
blare en bladskedes voor ; eers
is hulls verspreid en loop later in-
mekaar om langer lyne to vorm ;
teen (lie end van die seisoen kom
lang wart sori wat teleuto-spore
bevat, under die oppervlakte
tevoorskyn

Plant bestande soorte. Brand be-
smette vuilgoed teen die end van
die seisoen.

Kroonroes

Puccinia coronata. Cda.

Verskil van losbrand deurdat dit
nie die bloeisels so erg beskadig
nie, en deurdat die spoormassas
minder stowwerig en ook swatter
as in die geval van losbrand is.
Brandmassas gewoonlik beperk
tot die dele wat in die kaffies
ingesluit is

Behandel saad met koperkarbonaat
of Tillantin R.

Bedekte brand 	

Ustilago levis (Kell. Si Sw.)

Losbrand 	

Ustilago avenue (Pers.) Jens.

Graan en min of meer van die kaf
word vervang deur 'n poeier-
agtige swart massa wat uitslaan
namate dit ryp word sodat net
die kaal takke van die pluim
oorbly. Gewoonlik is al die are
van die aangetaste plant vol
roes

Sien bedekte brand.
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Beskrywing en Uitwerking
op Plant.

Individuele korreltjies word ver-
yang deur 'n vuilgrys sakkie,
wat sours keelvormig by die punt
is, gevul met brandpoeier

Behandeling.

Behandel saad met koperkarbonaat
of Tillantin R.

Brand

Sphacelotheca sorghi (K.) Clint.

Naam van Siekte.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Siekte. Behandeling.

Terugsterwing of verwelking..

Phomop sis junipovorum

Klein kolletjies kom op blare en
takkies van kwekeryboonapies,
wat veroorsaak dat die punte
of hele plant verrvelk en dood-
gaan

Verwyder en verbrand besmette
plante. Bespuit oenskynlik ge-
sonde plante met Bordeaux-
mengsel A. Vermy te veel skadu-
wee, vogtigheid en verdringing.

(2) Bloekombome.

Beskrywing en Uitwerking
op Plant.Naam van Siekte. Behandeling.

Witvelt- of heuningswam-
siekte

Armillaria mellea (Vahl.) Quel.

Gekenmerk deur vorming van wit
veltagige swamweefsel tussen
bas en bout van basale stam en
wortels. Borne kwyn en gaan
dood. Sampioenagtige vrugte-
liggaampies ontwikkel laat in
die comer aan die voet van die
stam na die reens

Verwyder en verbrand besmette
borne. Vernietig sampioenagtigo
vrugte-liggaampies. Geen be-
vredigende bestrydingsmaatrefl
bekend Me.

Parasities onder sekere toestande.
Veroorsaak hartvrot van stam-
me. Klampagtige vrugte-lig-
gaampies ontwikkel aan die
buitekant van die stam

Kap besmette borne goed onder die
pick van besmetting of en ver-
nietig. Vernietig alle vrugte-
liggaampies op dooie stompe.

Stamvrot 	

Steruem hir Mum Fr.

HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

(4) Gars.

Naam van Siekte. Beskrywing en Uitwerking
op Plant. Behandeling.

Swart roes 	
Puecinia graminis Pers.

Sien swart roes by koring. —

Bedekte brand 	

	Ustilago hordii (Pers.) Kell 	
& Sw.

Word nie opgemerk totdat die aar
gevorm is nic wanneer spore in
die eiersel ontwikkel en 'n swart
kompakte niassa vorm, ingesluit
deur die eierselwand en die
kaffies. Aangetaste are kan min
of meer in die blaarskede inge-
sluit bly

Behandel saad met koperkarbonaat
of Tillantin R.

Voetvrot 	
Helminthosporiu In sativum

P.K. & B.

Sien onder koring. —

Blaarstreep, blaarvlek 	

Helminthesporiunt gramineum
Rabh.

Siekte word deur saad oorgedra.
Stamme en onderste skedes word
donkerbrnin tot swart. Blare
word geel en produseer donker-
bruin ewewydige strepe. Plant
verpot en gaan dikwels dood

Plant bestande soorte. Vermy WiB-
selboustelsel met mielies. Ont-
smet saad met Tillantin R.

Losbrand 	

Ustilago nuda (Jens.) Kell. &
Sw.

Besmette plante vorm vroeg are
en are staan hoog op buiten-
gewone lang stingels. Eike
aartjie van die besmette aar
word heeltemal verander in 'n
brandmassa wat wegval en die
kaal stingel agterlaat

Dieselfde	 sons	 vir	 losbrand	 by
koring.

Poeieragtige skimmel 	

Erysiphe graminis D.C.

Dik	 vlokkige	 gewas	 op	 blare,
skedes en stingels, eers wit, dan
grys of rooierig. Jong plekkies
is poeieragtig ; later verminder
die poeier en verspreide swart
kolletiies kom te voorskyn

Gewoonlik van minderwaardige be-
lang ; vermy skaduwee en baie
vogtige toestande. Bespuiting of
bestuiwing onuitvoerbaar.

(5) Kafferkoring, Sorghum.

N.—SIER- EN BOSBOME.
(1) Sipres, Jenewerboom.

(Dr. E. M. Doffige, Hoofplantsiektekundige, Afdeling Plantenywerheid.)
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Afdeling
10. Algemene Informasie.  

(Name van skrywers verskyn aan die end van elke artikel.)
MIA

' Gesondheid op die Plaas.

D IE lewe op ons place is besonder bevorderlik vir die gesondheid, want
'n mens is daar byna altyd in die buitelug. Deur voordeel te trek
uit die geleentheid om meesal in die ope lug te wees, 'n paar eenvoudige

gesondheidswette na te kom, en sekere diereplae te bestry, kan ongesteldheid
op die plaas byna geheel-en-al vermy word.

Die lewe in die ope lug is veral bevorderlik vir die gesondheid, vanwee
die oorvloedige beweging van lug om ons liggame. Die menslike liggaam

Liggaams- is 'n spiermasjien wat die beste werk teen 'n bepaalde tem-

temperatuur. peratuur. Sodra die temperatuur daardie punt oorskry, kan
daar ernstige gevolge ontstaan, en soiets is ook gladnie vreemd

nie. Ons weet dat die enjin van 'n motorkar vasbrand, tensy die temperatuur
binne redelike perke gehou word. Daarom song ons dat daar water in die
verkoeler is, en 'n waaier om 'n gereelde beweging van die lug oor die ver-
koeling te verseker ten einde die groot verkoeling te weeg te bring wat
weens verdamping op 'n vogtige oppervlakte plaasvind. As ons hierdie
beginsel gereeld op ons eie liggame toepas, sal ons heelwat nader kom aan
die ideaal van volmaakte gesondheid.

In ons klimaat gaan dit nooit, behalwe miskien tydens siekte, moeilik
om te verhoed dat die liggaamstemperatuur benede normaal daal nie. Selfs
met die koudste weer kan so'n daling deur 'n bietjie meer spierinspanning
voorkom word, en die inspanning is onder sulke omstandighede ook baie
gesond. Daarenteen is dit altyd moeilik om te verhoed dat die temperatuur
bo normaal styg, en hierin moet ons derhalwe ons liggame op alle moontlike
maniere help. Ons huise moet altyd goed geventileer wees. Dis vir ons in
Suid-Afrika noodsaaklik om deurgaans, of 'n mens slaap of nie, soveel deure
en vensters as moontlik oop te hou. Ons moet, veral in die somer, net
genoeg klere aantrek sodat ons nie onfatsoenlik is nie. Kinders is in hierdie
opsig dikwels groot lyers. Hoe dikwels sien 'n mens nie op 'n plaas tydens
die warmste weer klein kindertjies wat onder dik wolklere versmoor nie !
Sulke kleintjies het feitlik net 'n hoed en skoene nodig. Hulle sal baie geson-
der wees as hul kaal liggame gedurig aan koel lugstrome blootgestel is.

Die regte dieet is natuurlik ook baie belangrik. Vir die meeste mense
is die eetlus 'n taamlike veilige leidraad, en dis alleen waar geld ontbreek

Die Re to dat die dieet miskien verkeerd sal wees. Styselkos is orals

Didet. die goedkoopste, en maak onder die armer klasse altyd 'n
buitensporige persentasie van die dieet uit ; hulle eet baie

brood, mieliemeel, aartappels en dergelike voedsels, en dikwels hoegenaamd
nie proteIenbevattende voedsels soos eiers, melk en vleis nie. Ons
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Suid-Afrikaanse kinders kry ongetwyfeld glad te min melk en melkprodukte,
en buitendien ook veels te min vrugte. Vrugte behoort 'n deel van die
dieet van elke kind op elke dag van die jaar uit te maak. Daar kan sonder
moeite op ons plase behoorlike voorsiening gemaak word vir die melk,
botter, eiers, vrugte en groente wat so noodsaaklik is vir die gesondheid,
veral van kinders.

Vervolgens moet aandag gewy word aan sekere diereplae wat voort-
durend die gesondheid van ons boeregemeenskap bedreig. Verreweg die

Bronne van 
gevaarlikste is die gewone huisvlieg, wat jaarliks baie duisende

Besmetting. gevalle van maagkoors of ingewandskoors onder ons platte-
landse bevolking veroorsaak. Ingewandskoors is 'n siekte

van die ingewande ; daar is miljoene van die kieme in die uitwerpsels van
siekes ; in Suid-Afrika word hulle ook uitgewerp deur honderde mense
wat nie werklik aan maagkoors ly nie. Sulke mense word „ darers " ge-
noem. Ongeveer 4 persent van die mense wat van ingewandskoors herstel,
bly solank as hulle leef draers van die siekte ; sowat 50 persent van ons
voiwasse naturelle het dit al gehad, en derhaiwe is minstens twee uit elke
honderd van ons naturellebediendes waarskynlik draers. Daar word dus
voortdurend geweldige hoeveelhede besmette uitwerpsels ontlas. Vliee
is die vernaamste middel om die besmetting na ons kos oor te dra.

Die regte voorbehoedmiddel is om sanitere gewoontes aan te kweek'
veral onder ons naturellebediendes, deur die verskaffing van vlieeproef-
gemakke en die bestryding van vliee. Vliee le eiers in enige verrottende
vuilgoed ; die eiers broei uit as gevolg van die hitte wat deur die verrotting
ontstaan. Mishope is die vernaamste broeiplekke op die plaas. Mis kan
sonder veel onkoste weggeruim word, sodat vliee nie daarin kan broei
nie. Stalle moet waterdigte vloere he en dikwels skoongemaak word, en
mis moet begraaf of in hokke bekend as Babersvalle bewaar word. Hierdie
maatreels word in besonderhede beskrywe in die pamflet oor vliee wat
opgestel is deur die Unie-departement van Volksgesondheid en op aanvraag
van die Sekretaris van Volksgesondheid, Pretoria, verkry kan word.

Vliee is wel 'n belangrike, maar tog nie die enigste draer van besmetting
van menslike uitwerpsels na menslike voedsel nie. Weens die onsindelike

Onsuiwer 
gewoontes van die plattelandse bevolking, meer bepaald

Water. die naturelle, word die stroomgebiede van ons riviere besoedel.
As daar op so'n gebied reen val, word die uitwerpsels na die

rivier gespoel. Die onsuiwerhede wat van menslike uitwerpsels in die
water kom, is al wat in die geval van ons plase aandag verdien.

Reenwater wat op dakke val en in tenks opgevang word, is skoon en
veilig, mits die water van die eerste reen na 'n lang droogte nie in die tenk
loop nie. Gedurende so'n droogte versamel daar vuilgoed, met inbegrip
van uitwerpsels, op dakke in die vorm van stof wat met die eerste reen
van die dak in die tenks spoel.

Alle reenwatertenks waaruit drinkwatervoorrade verkry word, moet
dus van 'n reenwaterafskeier voorsien wees. Dit is 'n eenvoudige toestel
wat die eerste paar gallon water van die dak by die aanvang van 'n reenbui
outomaties laat wegloop. Daarna swaai die arm van die afvoerpyp om,
sodat die res van die reenwater van die dak in die tenk loop. Net  nadat die
men oor is swaai die toevoerarm terug in die rus, sodat die eerste water
van die volgende bui weer wegloop. Tensy so'n afskeier aangebring word,
kan die water in tenks moontlik baie besoedel raak, en dan moet die tenks

1076



ALGEMENE INFORMASIE

dikwels skoongemaak word. Dis ongerieflik, en bowendien loop die ver-
bruikers van die water ernstige gevaar vanwee die moontlikheid dat die
uitwerpselstof wat van die dak in die tenk gespoel word miskien gevaarlike
kieme bevat.

Waar die watervoorraad vir die huis van 'n stroom verkry word, is
daar groot gevaar dat uitwerpselstof uit die opvangterrein van die stroom
kan inspoel. As die water met pype aangevoer word van 'n dam in 'n berg-
agtige streek wat feitlik ontoeganklik is vir mense, dan is daar geen gevaar
van besoedeling nie. Die opvangterrein rondom die inloop van die pyp
behoort in elk geval sover moontlik deeglik omhein te word. Indien die
afvoerpyp laer of langs die stroom moet kom, behoort die stroom aan weers-
kante omhein te word ten einde te verhoed dat die plantegroei wat gewoonlik
fangs die oewers voorkom as 'n natuurlike uitgaanplek gebruik word—'n
gewoonte wat glad te algemeen in Suid-Afrika voorkom.

Waar die opvangterrein nie behoorlik toegernaak kan word nie, sal dit
nodig wees om die water te suiwer voor dit uiteindelik in die huis gelewer
word ; 'n doeltreffende stelsel is om die water deur filtreerbeddings te
laat vloei. Die beddings kos nie veel om te maak nie, maar moet voortdurend
dopgehou word om te verseker dat hulle aan die duel beantwoord. Siekte-
kieme wat in water aanwesig mag wees, kan bale doeltreffend vernietig
word deur klein hoeveeihede chloor by die watervoorraad te voeg voor
dit in die huis gelewer word. Op die plaas kan dit maklik gedoen word deur
kalkchloor in die water te gooi. Waar geeneen van hierdie metodes toe-
gepas kan word nie, kan volkome veiligheid altyd verkry word deur die
water voor gebruik te kook.

Die tweede diereplaag wat gesondheid in Suid-Afrika bedreig, is die
luis. NatureIle op die platteland is dikwels erg besmet met hierdie parasiete,

Ongedierte. 
die draers van die gevaarlike tifuskoors, waaraan honderde
elke jaar beswyk. Dis klaarblyklik gevaarlik vir witmense

om met sulke naturelle scam te werk. NatureIle behoort aangemoedig
te word om huh liggame en klere dikwels te was, en boere behoort die nodige
fasiliteite in die vorm van water en seep te verskaf. Vooruitstrewende
boere verstrek tans ook goedkoop toestelle waarin besmette komberse
en klere van bediendes van tyd tot tyd behandel kan word. 'n Eenvoudige
toestel bestaan uit 'n vat wat deur middel van 'n stuk tuinslang verbind
is aan 'n drom waaronder vuurgemaak word. Die klere word in die vat
gesit en die luise en huh nete doodgernaak deur stoom uit die drom.

Pes is 'n gedurige gevaar op ons phase. 'n Groot persentasie van die
knaagdiere in die veld is daarmee besmet. Vlooie afkomstig van rotte wat
aan die pes dood is, kan maklik die mens aanval, en die dodehike siekte na
horn oordra. Die beste voorbehoedmaatreel vir die boer en sy gesin is
orn die rotte uit te hou. As skure en pakkarners so gebou word dat rotte
nie kan inkorn nie, sal hulle geen skade kan aanrig en ook nie die pes kan
versprei nie.

'n Ander dier waarteen boere huh gesinne en bediendes behoort te
waarsku, is die rooimeerkat. Die aaklige en dodehike siekte, hondsdolheid

of watervrees, kom onder hulle voor. 'n Meerkat wat daaraan
Honds-
dolheid. ly is „ sick " en kan dus nie vinnig hardloop nie ; as mens

horn hinder, dan byt hy. Dis 'n groot versoeking vir kinders
om sulke diere te ja. Daar is al 'n hele paar seuns dood, omdat hulle nie
geweet het dat dit gevaarlik was om hulle met strike diere te bemoei nie.
Daar is ook ander klein wilde vleisetende diertjies wat soms aan hondsdolheid
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ly en besonder gevaarlik is as hulle siek is, byvoorbeeld die muskeljaatkat,
die muishond en die grysmuishond. Bowendien is daar ook al mense, wat
deur dol honde of katte gebyt was, aan hondsdolheid dood ; vermoedelik
was die diere besmet deur een van bogenoemde wilde vleisvretende diertjies.
As tekens van hondsdolheid eers merkbaar is, sal Been behandeling meer
help nie, maar die verskyning van die tekens kan voorkom word deur die
betrokke persoon kort nadat by deur 'n dol dier gebyt is met 'n entstof
in te spuit. Die nodige entstof word in voorraad gehou aan die Staatslabora-
torium vir Patologiese Siektes, Kaapstad, en die Suid-Afrikaanse Instituut vir
Mediese Navorsing, Johannesburg. (Sien ook bladsy 525.)

Malaria is 'n probleem in plattelandse streke in die Laeveld van Trans-
vaal en langs die kus van Natal. Die siekte word in genoemde streke versprei

Malaria. 
deur twee anopheles-muskietsoorte, naamlik Anopheles costalis
(gambia) en Anopholes funestus. Die gewoontes van hierdie

insekte en die beste metodes om hulle te bestry, word uiteengesit in twee
kort pamfiette opgestel deur die Departement van Volksgesondheid. Oor
die algemeen kan boere hierdie siektes vermy deur die deure en vensters
van hul huise met fyn gaasdraad toe te maak, en te sorg dat daar nie water-
plasse rondom hul huise staan nie. Huisvrouens kan bale help deur altyd
op te let of daar muskiete is, en hulle dood te slaan of te bespuit. Muskiete
hou van donker hoeke agter hangende klere of gordyne.

Die hoop word gekoester dat hierdie beknopte uiteensetting sal dien
as leidraad vir ons boere, sodat hulle met 'n bietjie moeite en voorsorg
'n hoe graad van gesondheid op hul place kan verseker.

(Dr. E. H. Cluver, Direkteur van Mediese Dienste en Senior Assistentgesondheids-
beampte vir die Unie.)

Elektrisiteit op die Plaas.
Hierdie artikel is nie 'n handboek oor elektrisiteit nie, maar is slegs

bedoel om die moontlikhede van en die voordele verbonde aan die gebruik
van elektrisiteit op die plaas en in die huis onder die aandag van die Suid-
Afrikaanse boer te bring.

2. Die gebruik van elektrisiteit op die plaas in Suid-Afrika word nood-
saaklikerwys deur die tipe en soort boerdery en deur die geografiese ligging
van die piaas self beheer. Die nabyheid van die plaas aan die hooflyne van
'n openbare liggaam wat elektrisiteit verskaf, beinvloed ook die ekonorniese
gebruik daarvan op die plaas.

3. Elektrisiteit word reeds in Suid-Afrika vir die volgende doeleindes
op die plaas gebruik : verligting, pomp van water, roomafskeiding, sny 1

van kuilvoer, melkery, skeet- van skape, draadbinding, uitbroei van eiers
en grootmaak van kuikens, asook vir verkoelingsdoe!eindes in verband met
bottermakery, melkafkoeling, ens.

4. Behalwe in gevalle waar dit dien om lig te verskaf sowel as dryfkrag
vir klein pomptoestelle vir huishoudelike doeleindes, kan elektrisiteit alleen
ekonornies gebruik word as dit teen 'n gunstige tarief van 'n sentrale bron
van verskaffing gekoop kan word. Met die ontwikkeling en distribusie
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van elektrisiteit afkomstig van klein geisoleerde installasies, gaan daar krag
verlore wat nie weer ingehaal kan word nie. As die werkplek gelee is op
'n afstand van die sentrale punt waar die elektrisiteit ontwikkel en verdeel
word, sal dit beter wees om die werk verbonde aan die toesig oor 'n toestel
vir 'n klein skema te bestee aan toesig oor 'n klein oliemaspen wat by die
werk self opgerig kan word.

5. in die geval van plase in die nabyheid van openbare werke vir die
verskaffing van elektrisiteit is daar gewoonlik gratis advies in die naaste
dorp beskikbaar, of dit kan verkry word van die inrigting se beamptes wat
maar te bly is om boere te eniger tyd van advies te dien omtrent die geskikste
metode en die koste van die nodige toestel. Die boer wat op 'n afstand
van openbare verskaffingsinrigtings woon, sal maar te graag elektriese
lig in die woonhuis en bygeboue wil aanle. Vir diegene wat maar altyd
met dowwe lig in hul huise moet klaarkom, byvoorbeeld in plaashuise wat
verlig word deur kerse of paraffienlampe, en laasgenoemde gee gedurende
die somermaande bale hitte af, sal 'n elektriese verligtingskema, waardeur
verskeie lampe binne 'n oomblik van lig voorsien kan word, 'n groot gerief
wees, en so'n installasie kos nie te veel vir 'n boer met 'n redelik goeie
inkomste nie. 'n Klein elektriese lig-installasie in die huis sal onberekenbare
gemak en gerief meebring. Dit verdryf die duisternis en maak al die kamers
waar dit aangele is, aangenaam om in te woon. 'n Klein toestel wat deur
petrol gedryf word, met batterye en drade om die lig in die huis aan te
kan teen 'n bedrag van ongeveer £150 tot £200 gekoop en ingerig word.

6. 'n Mens kan alleen deur ondervinding besef wat dit beteken om te
eniger tyd lig op die plaas te kan maak eenvoudig deur 'n knoppie te druk.
Die lang, donker winteraande is aangenaam, en die boer en sy gesin het
geleentheid vir lees en ontspanning, waarvoor daar nie altyd gedurende
die dag kans is nie, aangesien die lede van die huisgesin dan hul daaglikse
werk het om te doen. Dis maklik om met so'n toestel te werk, want motor-
karre is vandag so volop dat byna elke boer kennis het van die algemene
beginsels waarvolgens petrolenjins werk. Daar is ook ander geriewe, by-
voorbeeld vrywaring teen die gevaar van brand, wat altyd aanwesig is as
paraffien of petrolgas gebruik word, en die lig sal ook nie die huis tydens
die warm somermaande warm maak nie.

7. Daar is verskillende goeie verligtingstoestelle op die mark, en party
van hulle werk heeltemal outomaties. Die outomatiese toestel het net 'n
klein battery nodig om 'n paar ligte te kan voer. Die enjin word outomaties
aan die gang gesit om die lading te dra, sodra daar weer ligte is as wat die
die battery kan voorsien, en loop totdat die lading afgeneem word en die
battery weer gelaai is. So'n toestel word aanbeveel vir die boer wat die
klein ekstra uitgawe kan bekostig, aangesien die battery, dit wil se die deel
wat die meeste aandag vereis en duur is om te vervang, kleiner is en teen
Iaer koste hernu kan word as 'n battery wat die hele liglading dra.

8. In die geval van die nie-outomatiese toestel loop die enjin en die
generator bedags, en stroom word snags uit die battery geneem om die
verskillende kamers te verlig. Hierdie metode is nie so ekonomies as die
outomatiese nie, aangesien heelwat krag verlore gaan in die battery wat
vir opgaardoeleindes gebruik word.

9. Die gewone stroomspanning van die ontwikkelingstoestel, as dit
net vir een gebou gebruik word, is 32 volts in die geval van nie-outomatiese
en 110 volts in die geval van outomatiese toestelle. Ingeval die krag vir
ander doeleindes as verligting nodig is, dan moet 'n toestel met n stroom-
spanning van minstens 110 volts gekies word, aangesien dit moeilik sal gaan
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om 'n klein motor of ander apparaat vir 'n toestel met 'n laer stroomspanning
te vind. Hoer stroomspannings is ook nodig waar geboue op 'n afstand
van die ontwikkelingspunt of verlig moet word, aangesien daar heelwat
verlies ontstaan, tensy bale swaar en duur geleidingsdrade gebruik word om
'n stroom van laer spanning te dra. Die wetenskaplike terme in hierdie
artikel word in paragraaf 16 verduidelik.

10. Dit kan met veiligheid beweer word dat daar heelwat aan paraffien
of petrol bespaar word as een of ander gebruik word om 'n enjin te dryf,
in vergelyking met die koste as dit regstreeks in 'n lamp of in lampe ver-
brand word.

11. Die enjin wat die ligtoestel dryf, kan dikwels ook lien om 'n tenk
op 'n verhoog vol water te pomp en op die manier lopende warm en koue
water in die huis aan te le. 'n Tenk op 'n verhoog is noodsaaklik vir 'n
onafhanklike toevoer van warm water, want daar moet voldoende drukking
wees ten einde behoorlike en veilige werking van die stelsel te verseker.
So'n tenk kan maklik volgepomp word as water in die nabyheid van die
elektriese liginstallasie beskikbaar is ; die ketel kan aan die kombuisstoof
vas of los daarvan wees.

12. Vir die boer wat daaraan dink om elektriese lig in sy huis in te
voer, kan die volgende advies van nut wees.

13. Elektriese liginstallasies het baie min ruimte nodig en die outomatiese
minder as die nie-outomatiese soort. Die kamer waarin die toestel geplaas
word, behoort goed geventileer en sover moontlik stofvry te wees. Nie-
outomatiese toestelle wat nie hoef te loop na die huisgesin gaan siaap het
nie, kan baie naby die woonhuis geplaas word. Die outomatiese soort, waar
die enjin begin loop sodra die lig aangeslaan word, moenie naby die huis
geplaas word nie, daar die geraas van die uitlaatpyp lastig kan wees vir lede
van die huisgesin wat siek of ligte slapers is.

14. 'n Ruwe skets, met afmetings van die kamers en geboue wat verlig
moet word, asook die afstand tussen geboue, behoort opgestel te word om
die kontrakteur in staat te stel am 'n voorlopige beraming te maak. Die
doeleindes waarvoor krag vereis word, behalwe vir verligting, moet ook
vermeld, en die posisie waar die installasie moet kom, op die skets aangedui
word. Volledige besonderhede omtrent die masjien moet verstrek word,
te wete, of dit 'n waterpomp, 'n roomafskeier of 'n meul is, asook die grootte,
maak en makersnommer, as dit beskikbaar is. Dan sal enige betroubare
firma wat die toestelle verkoop, 'n kosteberaming kan verstrek, en die boer
kan dus items uitskakel wat by nie kan bekostig nie.

15. Dit word sterk aanbeveel dat 'n toestel aangeskaf word wat groot
genoeg is om die nodige werk te doen, en dat advies ingewin word omtrent
die lading van die enjin as dit vir ander doeleindes as gewone verligting
gebruik word. Oorlaaiing van toestelle het al dikwels ongerief en onkoste
veroorsaak, en dis baie beter om soiets te vermy.

16. Dis miskien raadsaam om op hierdie stadium besonderhede te ver-
strek aangaande die stroomspanning, ens., wat die verskaffing van stroom
vir verligting en ander doeleindes beheer.

Die stroomspanning van 'n elektriese toevoer dui die drukking daarvan
aan, en kan vergelyk word met die drukking van water wat deur 'n pyp
vioei.

Die term ampere dui die aantal eenhede aan wat gebruik word, en stem
ooreen met die aantal gallon water wat oor 'n bepaalde tydperk afgetap
word.
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Ohm word gebruik om weerstand aan te dui, en stem ooreen met die
hoeveelheid water wat binne 'n gegewe tydperk van 'n pyp van 'n sekere
grootte onder verskillende drukkings afgetap kan word.

Wanneer die stroom onder normale omstandighede in die drade is,
en daar geen lampe of ander instrumente wat stroom vereis in gebruik is
nie, is daar geen verlies van elektrisiteit nie. Dit gebeur net as die skakelaars
afgesluit is. Soms is daar 'n lekkasie van die draad na die grond weens gebreke
aan die drade of lekplekke in die stelsel, en derha!we moet veral gesorg
word dat die geleiding in die geboue behoorlik aangele word. 'n Lek in
die draad veroorsaak bale dikwels moeilikheid, die batterye loop of sells
wanneer die ligte nie in gebruik is nie, en die ligte is buitendien maar floe
as dit aangeskakel word. 'n Ernstige lek aan die draad van 'n outomatiese
toestel kan oorsaak wees dat die masjien voortdurend aan die gang moet
bly.

17. AIle onafhanklike verligtingtoestelie is voorsien of behoort voorsien
te wees van twee instrumente, naamlik 'n voltmeter om drukking aan te
dui, en 'n ammeter om aan te dui hoeveel stroomeenhede in die stroombaan
loop as die ligte aangeskakel word. Die ammeter dui ook lekplekke in die
stelsel aan, as daar nie stroom vir verligting of ander doeleindes verbruik
word nie, en die twee instrumente sal te eniger tyd aantoon of die battery
ten voile gelaai is en of daar enige lekke in die draadste!sel is wat aandag
vereis.

18. Die voorskrifte van die maker wat betref die gee van olie, die gebruik
van gedistilleerde water in die battery, en ander belangrike besonderhede
moet altyd stip gevolg word.

19. Dit word natuurlik besef dat bale boere nie 'n verligtingtoestel, soos
hierbo beskrywe, sal kan bekostig nie. In sulke gevalle is dit nog moontlik
om 'n verbetering in die bestaande middele van verligting aan te bring
deur een of ander van die erkende modelle van petrol- of ander lampe in
te voer. Sulke lampe, wat in alle opsigte oneindig beter is as die ouderwetse
soort wat gewoonlik op boereplase in gebruik is, kan, teen redelike pryse
gekoop word. Enige besigheidsfirma van naam sal maar te bly wees om
inligting en prysopgawes in verband daarmee te verstrek.

(Opgestei deur die Departement van Openbare Werke.)

	011

Maspenkrag op die Piaas.
Elektrisiteit is 'n vorm van energie. Die gelykstroomse oorbrenging

daarvan kan deur 'n vergelyking met 'n waterpomp en pypleiding ver-
duidelik word. Die dinamo is feitlik 'n roterende pomp

Die Gebruik wat elektrisiteit pomp pleks van water. Die volgende sin
van
Elektrisiteit. gee die gelykstaande elektriese terme tussen hakies : Die

pomp (dinamo) forseer die water (stroom) met 'n druk
van soveel pond (volts), soos deur 'n drukkingsmeter (volt- of spannings-
meter) aangetoon, om die wrywing (weerstand) van die pype (drade) te
oorwin, ten einde die water (stroom) teen soveel gallon (amperes) per
minuut te laat vloei, soos deur die watermeter (ammeter) aangewys. (Prof.
Adams.)

Primere of Galvaniese Batterye (d.w.s. droe batterye, Leclanche selle,
ens.) kan 'n elektriese stroom ontwikkel wat vir die telegraaf, telefoon
of elektriese klokkies sterk genoeg is, maar nie vir verligting nie—behalwe
vir saklampies (toortse) wat maar 'n swak stroompie nou en dan nodig het,
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Hierdie batterye loop you af as hulle selfs maar vir 'n kort tyd aanhoudend
gebruik word. Hul stroomspanning is omtrent 1.5 volts per sel. As twee
selle in 'n serie of agtermekaar geskakei word, d.w.s. met die koper van
die een aan die sink van die ander verbind, dan word die totale stroom-
spanning verdubbel.

Sekondere Batterye of Akkurnulatore.—Die akkumulator of opsamel-
battery bestaan uit voorbereide loodplate in 'n oplossing swawelsuur van
bepaalde sterkte. Die battery moet gelaai word voordat dit 'n bron van
elektriese stroming kan word. Die kapasiteit van 'n akkumulator, d.w.s.
die aantal ampere-ure wat dit kan werk voordat dit herlaai moet word,
hang af van sy grootte en ontwerp. Die stroomspanning is 2 volts, dus om
'n 80-volt lamp van 'n geskikte elektriese stroom te voorsien, moet 'n
battery van 40 selle in serie gebruik word. Die battery word meesal deur
gebruik van 'n gepaste dinamo of ontwikkelaar gelaai ; soos in geval van
'n motorbattery en vervoerbare elektriese apparate soos die „ Delco "
en ander.

Eenhede.-1 watt = 1 volt-ampere = s perdekrag.
1 kilowatt = 1,000 watts.
1 B.T.U. („ Board of Trade Unit " of eenheid vasgestel deur

die Britse Handelsraad) gewoonweg 'n „ Unit " of een-
heid genoem = 1,000 watt-ure.

= 1 kilowatt per uur.
= 1 .34 perdekrag wat gedurende een uur

werk.
Lampe.—Die doeltreffendheid van elektriese lampe hang af van die tipe

en merle, maar vir gewone elektriese lampe (gloeilampe) is 1 watt gelyk
aan 1 kerskrag (nagenoeg). Daarom sal 1 „ eenheid " 'n honderd-kerskrag
lamp vir 10 uur, of 'n 50-kerskrag-lamp vir 20 uur, of twintig 50-kerskrag
lampe vir 1 uur kan laat gloei.

Elektriese Werktuie op die Plaas.—Daar bestaan vandag honderde land-
bouwerktuie wat met elektrisiteit gedrywe word. Deur die regte masjien
te gebruik, kan 'n elektrisiteits-eenheid (wat in die grotere dorpe sowat
3d. kos) enigeen van die volgende plaaswerke verrig : 8 skepels koring
dors ; 4 skepels mielies maal ; 25 skepels hawer breek ; a ton kuilvoer
sny ; a ton hoof vir kaf sny ; 165 lb. botter karring en bewerk ; 260 gallon
melk afroom.

Water-perdekrag beteken die beskikbare krag wat kan verkry word
van 'n watermassa wat 'n seker afstand val. Nie al die krag wat so'n vallende

stroom water verteenwoordig, is bruikbaar nie, want 'n
Water-	 deel daarvan word opgebruik om die weerstand van die
perdekrag.

hid roliese motor, wat deur die water gedrywe word, te oorwin,
sodat die effektiewe krag wat 'n stroom oplewer minder is as wat mens
kan verwag.

Daarenteen, as 'n enjin water tot op 'n seker hoogte moet pomp, moet
dit meer krag he as wat nodig sou gewees het met 'n voimaakte pomp en
wrywinglose pype. Dus, ofskoon 'n vallende massa water 6 p.k. kan ver-
teenwoordig, kan dit miskien nie meer as 4 nuttige p.k. ontwikkel nie ;
en as daardie massa water opgepomp moet word, kan dit 'n 8 p.k. masjien
eis om die werk te verrig, d.w.s., tweemaal soveel krag as wat die water
kan ontwikkel.

Die volgende formule is van nut om waterkrag snel te bereken : Kuseks
water x Val in voete 11 = netto perdekrag aan waterwiel, wat 80 persent
van die teoretiese krag bedra.
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Die krag van 'n masjien word gewoonlik in perdekrag uitgedruk. Een
perdekrag beteken dat werk gedoen word teen 33,000 voetponde per

Pe rdekrag.
minuut. 'n Voetpond is die werk wat 'n mag van een pond
.	 ,
in n afstand van een voet doen. Byvoorbeeld, as 'n emmer

water, wat 100 lb. weeg, 'n afstand van 30 voet opgetel word, dan is die
gedane werk 30 x 100, of 3,000 voetponde. As daardie werk in 20 sekonde
gedoen word dan gebruik die werker 'n krag gelykstaande met
3 x 3,000

' •	 11
k = —

3 
' 

of 0.27 p.k.
33,000 

Die perdekrag van 'n vervoerbare stoommasjien word gewoonlik genoem
soveel „ nominale " perdekrag, maar dit is nie die ware krag van die masjien
nie. Die effektiewe of nuttige krag, wat genoem word die remperdekrag,
is tenminste driemaal en soms vyfmaal soveel as die nominale perdekrag.

Die perdekrag van 'n inwendige verbrandings-engin word deur gebruik
van 'n formule by benadering uitgereken. Die formule (vernaamlik vir
motorkar-enjins) om die perdekrag te bereken is : Vermenigvuldig die
duimdeurnsy van die silinder met sigself ; vermenigvuldig die resultaat
met die getal silinders van die motor, en verdeel by 2+. Hierdie formule
kan ook vir groter masjiene gebruik word, en gee taamlik akkurate resultate.
Die ontwerp van moderne motorkarre het egter so gevorder dat masjiene
met groat kragsvermoe wat vir 12 p.k. getakseer is, sours by maksimum
snelheid 30 p.k. (remperdekrag) ontwikkel.

Stoommotors ontwikkel van 3 tot 5 persent minder perdekrag vir iedere
1,000 voet bokant die see-spieel.

Ekwiwalente.-1 perdekrag = 550 voetponde per sekonde.
1 perdekrag	 76 kilogrammeters per sekonde.
1 perdekrag = 746 watts, of 0.746 kilowatt.
1 perdekrag = 1 kusek water wat 8.80 voet val.
1 kilowatt	 =	 perdekrag (ongeveer).

(E. J. van Meerten, Ingenieur, Land bouskool, Potchefstroom.)

Verkoelingskarner vir die Plaas.
Die beginsel waarop die koelkamer werk, is dat water wat verdamp,

verkoeling veroorsaak. Vir algemene plaasdoeleindes word 'n kamer aan-
beveel van 6 voet vierkant, binnewerk (sien plan) ; groter kamers kan
natuurlik op dieselfde manier gebou word. Die mure van die kamer is
dubbel, elke muur 4+ duim dik, met 'n ruimte van 3 duim tussenin. Hierdie
ruimte word opgevul met growwe materiaal, soos stukkies harde baksteen,
kooks of houtskool, en water drup stadig of deur hierdie vulsel. Altwee
mure kry gate : te wete, ruimtes tussen die stene in elke ry. Lug wat
deur die muur trek, verdamp die water en verkoel aldus die kamer.

Die koelkamer moet op so'n plek staan dat by goed blootgestel is
aan die wind. Daar moet vrye lug-sirkulasie random die kamer wees, en
dit is dus nie wenslik om die kamer te naby 'n huts of borne te bou nie.

Meet uit, vir 'n kamer van 6-voet binnewerk, 'n vierkante fondarnent-
sloot, 5 Nit. 8 dm. vierkant binnernaat en 8 vt. 4 din. buitemaat (Fig. 1),

en haal die grand uit totdat harde grand bereik word. Sit
Konstruksie.

nou houtvorms of anders 'n ry bakstene op aan weerskante
van die stoat, sodat die bokant van die vorms aldus gemaak, minstens 3
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duim bo die grondopperviakte kom. Die bokant van die vorms moet water-
pas wees. Sit konkreet in van 1 sement, 3 sand en 6 gebreekte klip, tot
bo, en vorm 'n geut in die middel van die fondament, 3 duim wyd en 14-
duim diep, al in die rondte, behaiwe waar die deur sal kom. Druk oor die
buitenste helfte van die fondament 'n stukkie 2-duims pyp in die konkreet
tot onder in die geutjie, vir 'n dreinpyp. Sit nou die deur se raam, wat
van tevore klaargemaak is en wat 'n stuk half-duims ysterpen het onder
in elke deurstyl, in posisie, terwyl die konkreet nog sag is, sodat die yster-
penne in die konkreet kom. Steun die deurkosyn inmiddels op die gewone
manier, suiwer regop.

Bou die mure op, in 44-duims baksteenwerk, elke muur soiled vir vier
rye, en maak die hele muur soiled by die deuropening (Fige. 1 en 7), wat
ook wys hoe die kosyn vasgemessel word in die muur. Die stene moet
goed-gebrande !clinkers wees, goed natgemaak voor hulle ingemessel word,
en dan ingemessel met sement-messeipleister van 1 sement op 4 sand. Sit
nou die „ muise-afdak " in posisie ; dis 'n strook plat sinkplaat van No.
26 dikte, 4 duim wyd, waarvan 1 duim op die buitekant van die muur kom,
en waarvan 3 duim oorhang. Laat die stroke vir omtrent 4 duim by die
hoeke verbysteek, en gelyk met die baksteenwerk by die deuropening.
Die vyfde ry stene in die buitemuur hou die muise-afdak in posisie, en van
nou of word aitwee mure tegelyk opgebou, met ruimtes van 2 duim tussen
die ende van die stene, in eike ry. Begin cok om verbindingsdrade tussen
die mure in te sit, om die mure aanmekaar vas te bind. Dit word gemaak
van drie No. 8 drade, opgedraai, met die ende versprei (Fig. 6), en die ende
kom op die mure. Sit verbindingsdrade in elke sesde ry, en nie meer as
24 duim vanmekaar in die ry.

VuIse! word ook tussen die mure ingesit terwyl die werk aangaan,
en dit word nie tot die laaste gehou nie, want dan sou dit onmoontlik wees
om die vulsel in te kry. Gebruik vir vulsel enige van die volgende materiale :
stukkies harde baksteen, baie growwe houtskool, gebreekte !clip, kooks
of aanmekaargesmelte steenkoolklinkers so groot as hoendereiers. Gebruik
onder Been omstandighede gewone uitgebrande steenkole van die kombuis-
stoof nie, want dit word somar you pap as dit nat word.

Gaan dan aan met die mure, met ruimtes tussen die stene, en vergeet
nie die vulsel nie, en hou aan totdat 'n hoogte van drie rye bokant die deur-
kosyn bereik is. Bokant die kosynbaik moet 'n opening gelaat word, in aitwee
mure, drie rye stene hoop, die voile diepte van die twee mure plus die 3-
duim-ruimte, met dieselfde wydte as van die deuropening, plus 9 duim aan
weerskante. Sit houtvorms op teen die opening, en giet nou 'n konkreet-
balkie van 1 sement, 2 skoon sand en 4 gebreekte klip. Terwyl die konkreet
ingesit word, moet twee kort stukke draadpaal ingesit word vir versterking.
Gaan nou aan met die mure totdat 'n hoogte van 7 voet bereik is, en sit
'n ysterstaaf, soos 'n draadpaal, of 'n ou waband wat reguit gemaak is, oor
die kamer. Hierdie staaf is bedoel om dinge aan op te hang. Net  voor die
hoogte bereik is waar die konkreet-dak kom, moet 'n kort stuk ventilasie-
pyp, met 'n elmboog, ingemessel word deur die muur (Fig. 2). Dit kan
'n stuk gewone reenwaterpyp of waterpyp wees van 3 of 4 duim, met 'n
elmboog aan die een end. Die elmboog kom aan die buitekant en die ander
end gelyk met die binnemuur. Die hoogte van die kamer, van die vloer
tot by die konkreet-dak moet nie minder as 8 voet wees nie ; 9 voet is
nog beter.
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Dit word nou nodig om 'n valsdak bo in die kamer te sit, bestaande
uit planke en versterk met dwarsplanke onder, en tydelik gedra op houtpale.

Die bokant van hierdie valswerk moet gelyk kom met die
Die	 bokant van die binnemuur, en 'n groef van miskien 'n kwart-
Binnekant.

duim moet gelaat word tussen die valswerk en die muur.
Die valswerk kan in posisie gehou word met 'n paar klein wiggies. Sit
verder 'n houtraam, gemaak van vloerplanke, al om die binnemuur se
bokant, sodat die planke 4 duim bo die muur uitsteek. Bedek die groef
met strokies paraffien-blik of selfs bordpapier, en maak dan die konkreetdak
uit 'n mengsel van 1 sement, 2 sand en 4 klip, die klippe nie groter as okker-

li neute nie. Sit omtrent 'n duim-en-'n-half dikte konkreet op en dan 'n laag
varkdraad. Op die varkdraad kom halfduims ysterstawe of ligte draadpale,
9 duim vanmekaar. Sit nog meer konkreet op, en werk dit goed teen die
versterking, en maak die konkreet gelyk met die boonste rand van die
houtvorm. Beskerm die vars konkreet met nat sakke, wat klam gehou
word totdat die werk klaar is. Die valswerk en die pale kan uitgehaal word
as die konkreet eers hard is, 'n dag of vyf na dit opgesit is. Bou nou bo-op
die konkreet, as dit eers vasgesak het, byvoorbeeld die volgende dag, twee
rye bakstene, asof dit 'n vervolging van die binnemuur was, en pleister dit
aan die binnekant. Hierdie twee rye word soiled gebou en vorrn sodoende
'n soort pan bo-op die konkreetdak. Naby die bo-end van die tweede
ry stene word 'n kort stukkie -I-duims pyp ingemessel, waarvan die een
end net reg oor die middel van die ruimte tussen die mure kom (Fig. 5).
Hierdie pypie is 'n oorloop vir die geme!de pan. Bou die buitemuur ook tot
twee rye bo die konkreet-dak, en maak die twee rye soiled, sonder ruirntes
tussen die stene. Die binnemuur word nie verder opgebou nie, en ook
nie die twee buite symure nie. Die voor- en die agtermuur kry elk soliede
pilare (Fig. 3). Die pilare op die voorste muur kan drie of vier rye stene
hoog wees, en die op die agtermuur twee of drie rye. Bo-oor die pilare
kom 'n stuk 14- dm. by 24 dm. plank, bevestig met drade wat vantevore
deur die voete van die pilare ingemessel is. Die dak kom later, as die water-
pype eers ingesit is.

Die vulsel word tot bo by die rand van die pan ingesit, en die pan self
ook opgevul. Die waterpype kan nou ingesit word. Halfduims-pype kan

gebruik word om die water na die koelkamer te bring, en
Waterpype. 

die pyp kan tot op 3 of 4 voet teen die muur oploop. Hier
word 'n halfduims-kraan ingesit, en verder op word die pyp vergroot na
1 duim, en oor die muur gevat. 'n Kruisstuk word opgesit sodat twee
takpype, wat in die kruis geskroef word, in die middel van die ruimte tussen
die mure kom, bo-op die vulsel. Hierdie takpype word rondom gevat
(Fig. 5), die ende van die takpype aan die oorkant van die kruis, waar hulle
toegernaak is. Die derde tak loop reguit na die middel van die pan, waar
die end ook gesluit is. Op sesduims-afstande word kwartduirns-gaatjies
in die takpype geboor in 'n reguit lyn. Dit word natuurlik van tevore
gedoen. Die kort reguit takpyp kry net een gaatjie, naby die end. As die
pype ingesit word, moet die gaatjies almal aan die bokant kom en die pype
suiwer waterpas gernaak word. Dit word gedoen met 'n timmermans-
waterpas. Die pype fungeer dan as 'n bak, en as die water aangedraai word,
loop dit ewe vinnig uit elke gaatjie. Nie alleen dit nie, maar die hoeveelheid
water wat loop kan gereguleer word met die kraan. Dit het geblyk dat
gedurende die warmste dag in die somer nie meer as 16 gallon water nodig
is nie. Net genoeg water moet gebruik word om die mure klam te hou,
want as meer water aangedraai word, sodat dit by die dreinpyp wegloop,
is dit maar net vermorsing.
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Na die waterpype ingesit is, kan die dak opgesit word. Vir 'n kamer
van 6 voet vierkant, binnewerk, soos in die planne aangetoon, is vier dak-

plate van 9 voet lank nodig. HuIle word vasgesit op die
Die
Buitedak.	

duim by 44- duim dwarshoute wat op die pilare rus. Om
die hitte van die son te keer kan die dakplate van bo helder

wit geverf word. In plaas van 'n sinkdak kan ook 'n rietdak opgesit word.

Die doel van die dak is maar net om die water in die pan bo-op die konkreet-
dak teen die direkte son te beskerm, terwyl 'n lugstroom onder die dak
en bo-oor die vulsel in die pan kan trek, waar die water dan verdamp en
help om die kamer koel te hou. As daar meer water in die pan gelewer
word as wat kan verdamp, sal die oortollige water deur die oorlooppyp
uitloop, in die ruimte tussen die mure.

Die vloer word nou ingesit van konkreet of anders van ronde klippe,
goed vasgeslaan in die grond en ingeflodder met sement.

'n Enkel- of dubbeldeur kan ingesit word. Vir 'n dubbeldeur moet
daar genoeg vioerplanke teenmekaar kom (Fig. 7a). Skroef drie stukke

6 duim by	 duim plank teen die planke (Fig. 7b). Sit daar
Die Deur.	 \

vier stukkies 44 duim by 14 duim op (Fig. 7c), en bedek dit
uiteindelik met plafonplanke (Fig. 7d). Al die planke en dwarshoute moet
eers geverf word. Die deur sal nou net twee en sewe-agste-duim dik wees.
Hang die deur soos in Fig. I aangetoon. Gebruik drie swaar skarniere,
en laat die skarniere 'n agste van 'n duim in die deurstyl sak. Bevestig nou
stukke vloerplanke teen die buitekant van die kosyn, soos in Fig. 7e, vir die
deur om teen te sluit. Bou die koelkamer sodas die deur aan die suidekant
kom, en daar nooit direkte son op die deur sal wees nie.

Buig nou die muise-afdak effens ondertoe en las die afdakkies by die
hoeke. Spyker teen die deur 'n stuk plat ysterplaat (Fig. 3), ook teen die
deurstyle en om die hoeke van die baksteenwerk by die deuropening, teen
die muur, en dan tot omtrent 9 duim verby waar die afdak eindig. Dit sal
die muise uithou. Beskerm verder die dreinpyp met gaasdraad, en sit die
ventilasiepyp op, met kap en al. Beskerm die bek van die kap met half-
duims voeltjiesdraad om voels uit te hou.

In die verlede is koelkamers gebou sonder enige spesiale voorsiening
vir ventilasie, daar dit die mening was dat genoeg lug deur die mure sou

Ventiiasie	
trek om die kamer vars te hou. Dit het egter geblyk dat

. wens daar nie op staat kan maak nie en dit was dus nodig
om ventilasie te forseer. Om hierdie rede word 'n ventilasiepyp ingesit,
naby die dak (Fig. 2), en die pyp voorsien van 'n kap. Dit trek die lug bo
uit die kamer, en vars lug word dan noodwendig deur die mure getrek.
As daar te veel lug deurtrek, kan die trek verminder word deur die opening
van die pyp binne in die kamer gedeeltelik toe te maak. Een ventilasiepyp
sal waarskynlik vir 'n 6-voet kamer genoeg wees, maar groter kamers mag
twee nodig he.

Varshou van Produkte.

Verskillende korrespondente het gekla dat goed, soos vleis, beide
vars en gerookte, kaas en ham nie !anger as 43 uur goedbly in 'n koelkamer
nie. Kaas kry 'n skimmel, en vleis word suur, en kry ook skimmel. Dit
is te wyte aan die vogrigheid in die lug, in die kamer. Ander goed, soos
melk, room, eiers en groente, word nie sleg nie. Die vraagstuk is dus om
die kamer geskik te maak om sulke goed vars te hou. Dit beteken dat droe
vars lug wat ook koel sal wees, moet aangebring word.

Die volgende plan word hiervoor aan die hand gegee : Die binnemuur
word soiled gemaak, in sement gemessel, en van binne met sement gepleister.
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Tussen die mure word minstens een varslug-aanvoerpyp ingebou. Dit kan
'n 3-duims reenwaterpyp wees met 'n elmboog aan die een end, en 'n elm-
boog met kort stuk pyp aan die ander end. As reenwaterpyp gebruik
word, sal dit wenslik wees om aan die elmboog 'n kort stuk pyp te soldeer,
en die hele pyp te verf op die buitekant. Gewone waterpyp kan ook gebruik
word, net elmboog en pyp, en dan is dit nie nodig om die pyp te verf nie.
Die elmbocg word in die binnemuur vasgemessel soos in Fig. 8, sodat daar
geen verbinding is tussen die bek en die ruimte tussen die mure nie. Die
ander end steek 'n duim of ses buite die buitemuur uit, waar die bek beskerm
word met voeltjiesdraad. In die binne-muur, en net veer die bek van die
elmboog, kom 'n lugrooster, gewoonlik 6 by 9 duim, en wel van die soort
wat 'n skuif het waarmee dit oop- of afgesluit word. Die ventilasiepyp
bo in die kamer sal dus die lug uit die kamer trek en vars lug moet nood-
wendig deur die varslug-aanvoerpyp in die kamer kom. Dit word verwag
dat die lug min of meer sal verkoel word wanneer dit deur die aanvoerpyp
trek ondertoe. Om die verkoelingsinvloed te vermeerder, kan die pyp
skuins in plaas van regop ingebou *ford, omdat die pyp dan langer sal wees.

'n Verkoelingskamer wat gebou is voigens
die plan en spesifikasies hierbo genoem.

Die lug wat nou in die kamer kom sal nie vogtig wees nie ; maar omdat dit
nou nie dwarsdeur die more trek nie, sees wanneer die binnemuur gate
het, sal dit nodig wees om die ruimtes tussen die stene in die buitemuur
groter as 2 duim te maak. Muise kan natuurlik nie in die kamer kom as
daar 'n muise-afdak is om hulle te keer nie, maar vliee kan nocr deur die
muur kom as altwee gate in het. Dit kan dus nodig wees em die kamer
van binne uit te veer met gaasdraad. As die binnemuur soiled is, is dit
natuurlik nie nodig nie.

Die deur word so ingesit dat as dit geopen word, en buitelug kom in,
die lugstroom gebreek word teen die symuur. Bouers kan dus besluit om 'n

'n Gangdeur, 
ingang aan te voeg, soos in Fig. 9. Dis 'n klein gangetjie,
met 'n deur wat na buite swaai. lemand wat in die koelkamer

wil kom, sou dan eers die buitedeur open, in die gang stap, die deur agter hem
toernaak, en dan die kamerdeur open. Alhoewel hierdie ingang nie voistrek
nodig is as die koelkamer so gebou is dat die deur aan die suidekant kom nie,
is dit wenslik as die deur nie aan die suidekant kom nie. Dis ook wenslik
om die varslug-aanvoerpyp in die suidemuur te bou, as die binnemuur
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solied is. As nog 'n varslug-aanvoerpyp ingesit word, moet dit op die
oostekant kom. Dit maak nie saak waar of op watter kant die ventilasiepyp
kom nie, maar die kap moet in elke geval bo die dak uitsteek. As 'n ekstra
aanvoerpyp ingesit is, kan 'n ekstra ventilasiepyp op die westekant kom.

Vir 'n kamer van 6 voet, soos in die planne, 8 voet hoog van vloer tot
by die konkreetdak, is daar nie meer as 2,500 stene nodig nie. Vir die

konkreetdak en die vloer, as dit 'n ingeflodderde klipvoer
Materiaal	 is, behoort 1 sak sement genoeg te wees. Om die stene
Benodig.

in te messel, nie meer as 3 sakke sement nie, en drie sakke
vir die fondament, as die diepte van die fondament 12 duim is.

Dit word veronderstel dat sand beskikbaar is op die plaas, en as gebreekte
klip nie verkrygbaar is nie, is klippies, opgetel op die veld of in 'n rivier,
'n goeie plaasvervanger. SuIke klippies moet hard en skoon wees, so groot
as hoendereiers. Kaffermeide of klein kaffertjies kan miskien die klippe
bring vir nie meer as 1 pennie per paraffienblik vol, of selfs twee pennies
vir drie blikke.

Lesers wil seker graag weet hoe koel so'n kamer gehou kan word.
Die enigite syfer wat beskikbaar is, is van 'n koelkamer in die noordelike

Transvaal, anderkant Pietersburg, wat nie meer as 16 gallon
Temperatuur water per dag gebruik het op die warmste dag gedurende
van
Koelkamer.	 die comer nie. Hierdie kamer het nie 'n dak bo die konkreetdak

nie, en ventilasie was ook nie geforseer nie, maar die tem-
peratuur was baie egaal, nl. 62 grade Fahrenheit. Met die verbeterings
beskryf in hierdie artikel sal die temperatuur in die kamer seker bale minder
wees.

Om Vleis Vars te Hou.

Die vraag hoe om vleis vars te hou in kamers wat deur verdamping
van water verkoel word, is nog nie heeltemal opgelos nie, want dit is in die
verlede gevind dat vleis geneig is om suur te word in kamers van hierdie
soort. Of dit te wyte is aan onvoldoende ventilasie of aan die vogtigheid
van die lug in die kamer, moet nog vasgestel word. Die ventilasiepyp is
aangebring om die ventilasie te forseer, omdat dit nie verwag kan word
dat vars lug vanself in die kamer sal kom nie. Dit het lankal geblyk dat in
kamers wat nie geforseerde ventilasie het nie, die lug altyd mufferig is,
en om dit te verheip, is die ventilasiepyp aangebring. Die resultaac is be-
sonder bevredigend. As vogtige lug vleis bederf, is dit nodig om droe
lug aan te voer, maar die lug moet ook koel wees. Met hierdie doel word
die binnemuur solied gemaak, en 'n varslug-aanvoerpyp ingemessel.

Om te voorkom dat vleis suur word, word diegene wat voornemens
is sulke geboue op te rig, versoek om altwee mure, die binne- sowel as
die buitemuur, met gate daarin te bou, en ook om 'n varslug-aanvoerpyp in
te sit, soos hierbo beskryf. Die ruimtes tussen die bakstene is 24 duim,
of een-kwart die lengte van 'n baksteen. Dan is dit ook gevind dat van al
die materiale wat vir vulsel tussen die mure gebruik word, growwe houtskool
omtrent die beste is.

Na die koelkamer gebou, en klaar is vir gebruik, moet die varslug-
aanvoerpyp gesluit word, sodat al die lug wat in die kamer kom, noodwendig
deur die mure moet kom. Ingeval vleis dan nog suur word, is daar altyd
'n kans om die gate in die binnemuur toe te messel, en die varsiugpyp weer
oop te maak. Dan is mens seker daarvan dat droe lug in die kamer kom,
en die hoeveelheid lug wat inkom kan deur die skuifrooster by die end
van die lugpyp, naby die vloer, gereguleer word.

(E. J. van Meerten, Ingenieur, LandbousKool, Potcnetstroom.)
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' n Koelkas in die Huis.
Vir eeue at is, in warm lande, verdamping vir die verkoeling van

drinkwater gebruik. Die water wat verkoel moet word, word eers gekook
En dan in 'n porieuse erdebak gegooi. n Bietjie van die water lek stadig
deur die bak en verdamp. Die lekwater ondergaan 'n verandering, d.w.s.
die water verander van vloeistof tot gas en dit is onmoontlik om hierdie

i)

Plan van koelkas soos dit op die tafel staan.
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verandering teweeg te bring sonder om van hitte gebruik te maak. Die
hitte wat nodig is om die vloeistof tot gas te verander, word van die lug
onmiddellik om die bak en van die water in die bak verkry ; op die manier
word die water dan verkoel. Voedingstowwe kan ook deur middel van 'n
soortgelyke verdamping koelgehou word.

In bygaande illustrasies word 'n geskikte, goedkoop en doelmatige
stelsel van verkoeling aangetoon. Die verkoeler staan op 'n bank (6) wat
vir die doel gemaak is. Bo-op die bank word 'n waterdigte sinkpan (5)
geplaas en met water tot 'n hoogte van omtrent twee duim gevul. Die
verkoeler, wat met sy kort pootjies in die water van die pan staan, bestaan
uit 'n houtraamwerk (2) waarin die nodige aantal rakke ingesit kan word.
Die buitekant van hierdie raamwerk is bedek met sak (4) en die binnekant
met muskietgaas (3). Bo-op die verkoeler word 'n stuk plat sink gespyker
en met sak bedek. 'n Waterpyp wat met die watervoorraad van die huis
verbind en van 'n klein kraantjie voorsien is, word aangesit om gedurig
'n klein bietjie water op die verkoeler te laat drup.

Om idea!e toestande vir snel en doelmatige verkoeling te verkry, moet
die verkoeler bo-op heeltemal waterpas wees, en net genoeg water moet
verskaf word om die sak goed klam te hou. Die doel is om soveel ver-
damping as moontlik met die gebruik van 'n minimum hoeveelheid water
te verkry, want hoe groter die verdamping, hoe beter is die verkoeling.
Dit is 'n fout om te veel water te gebruik, d.w.s. so veel water dat dit gedurig
by die pan uitloop. In die kleiner illustrasie word 'n goeie metode aangetoon
om die punte van die sak, wat in die water van die pan hang, reg te sny.
Deur kapillere werking styg die water wat in die pan is in die sak op, en net
genoeg water moet uit die kraan kom om te verhinder dat daar droe plekke
aan die sak sal wees. Op hierdie wyse kan die beste verkoeling deur ver-
damping verkry word. Die kerwe (7) is bokant die wateroppervlakte,
sodat die lug by die sak kan verbytrek en meer van die water (8) in die pan
laat verdamp. Dit maak die verkoeler meer doeltreffend.

Sak geknip sodat punte in water kan hang.

Die waterdigte pan word gebruik om te verhoed dat miere in die ver-
koeler kom, om oortollige water op te yang en bevredigend of te voer,
om deur addisionele verdamping die verkoelende uitwerking van die water
wat daarin is, te gebruik, en die uitdrogende invloed van die stof teen te
werk. Die pan moet 'n afvoerpyp he , voorsien van 'n prop wat as klep
kan Bien. Die water van die pyp moet op 'n blombedding in die nabyheid
uitloop. Verder moet die pan ook 'n oorioopplek he wat aangebring kan
word deur 'n kerf bo in een van die kante daarvan te sny. Die pan moet
daagliks leeg- en skoongemaak word sodat dit altoos in goeie toestand
kan bly en die vorming van slyk op die water voorkom kan word.
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In die groot illustrasie word 'n verkoeler aangetoon wat op 'n bank
of tafel staan, maar die bank hoef nie gebruik te word nie en inplaas daarvan
kan nog 'n afdeling gemaak word waarin kanne met room gehou kan word.
As laasgenoemde metode gevolg word, sal die waterdigte pan op 'n klip-,
baksteen- of konkreetvoetstuk moet rus en die bodem sterker moet wees.
Die verkoeler wat in die illustrasie aangetoon word, kan maklik op die lae
muur van 'n veranda agter die huis gesit word, en in die geval sal die bank
wat in die tekening aangetoon word, nie nodig wees nie. Die verkoeler
moet in 'n goeie trek staan, en die plek hierbo genoem is om die rede be-
sander geskik omdat daar aitoos 'n trek onder die veranda is.

Die verkoeler moenie naby 'n muur of te na aan die dak of plafon van
die veranda geplaas word nie, want die muur en dak sal die wind afkeer.
As daar 'n sierboom omtrent agt voet van die veranda staan, sal dit die
verkoeler goed beskerm teen te veel stof en son, wat dit nodig maak om baie
water te gebruik. Die boom kan gesnoei word om by die toestande op
die plek aan te pas en die trek te verbeter, en met die water wat by die
uitlooppyp van die pan uitkom, kan dit nat gelei word. Die verkoeler
word hoer as die grand geplaas om verhitting deur die uitsralende hitte
van die grand te voorkom, en 'n deurtrek van lug onder die bodem te ver-
seker.

'n Houtskool-verkoeler.

Nog 'n tipe van verkoeler wat op 'n soortgelyke wyse gemaak word,
kan gebruik word. In plaas van muskietgaas en sak word klein sifdraad
weerskante van die raamwerk aangesit en die ruimte tussenin met kooks
(verkoolde steenkool) opgevul. Hierdie vulsel word natgehou om verdam-
ping te verskaf. As sifdraad gebruik word, moet meer hortjies aan die
raamwerk gesit word, want die gewig van die steenkooi is geneig om die
sifdraad te laat uitbuig.

0. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Landbouskool, Glen, 0.V.S.)

Bantering van Masjinerie,
Daar is sekere Regeringsregulasies wat bedoel is as beskerming van

diegene wat met of in die nabyheid van masjinerie werk. Dis goed om
hierdie regulasies te ken, want die nakoming daarvan sal ook die lewe van
die masjinerie verleng. Boere wat in besit is van masjinerie wat met stoom,
elektrisiteit, ens., gedryf word, moet by die Departement van Arbeid en
Volkswelsyn aansoek doen vir die desbetreffende regulasies.

Water en die Beheer daarvan.
Die feit dat 'n seker stroom water „ 'n 4-duims pyp vol maak " is

hoegenaamd geen aanduiding van die hoeveelheid water wat daardeur
stroom nie.	 Mens moet die stroornsnelheid weet om die

Meting 	 hoeveelheid te kan bereken. Die waterstroming behoort
Water'.

uitgedruk te word in gallon per minuut of per uur, of kubieke
voet wat per sekonde vloei (ge .vvoonlik „ kuseks " genoem) of kubieke
voet per minuut of per uur.

Die afstand wat die water teruggestoot word, oefen geen invloed op
drukking uit nie, maar die waterdiepte by die damwal wel. Dit word genoem
„ drukhoogte ". Die waterdruk vermeerder teen 62.5 lb. per vierkante
voet diepte; dus sal die druk op 'n punt 10 voet ander die wateroppervlakte,
tienmaal 62.5 lb. per vierkante voet wees, of 625 lb. per vierkante voet.
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Daardie druk sal 'n stroom water, wat deur 'n pyp op daardie diepte
loop, vinniger laat vloei as in 'n pyp wat vlakker staan. Dis dus duidelik
dat om die afloop te bepaal, dit nie genoeg is cm te se dat 'n stroom water
voldoende is om so of so 'n pyp vol te maak nie.

Dis 'n algemene fout om aan te neem dat die waterafloop van 'n 4-duims
pyp tweemaal soveel sal wees as van 'n 2-duims pyp. Om maar een ding te
noem ; die drakrag verskil volgens die vierkant van die deursny. As daar
dus twee pype is met gelyke lengte en val, die een twee en die ander drie
duim in deursny, dan is hul drakragte eweredig met die vierkant van daardie
deursnye, naamlik 4 en 9, sodat die 3-duims pyp soveel water as .

die 2 duims pyp sal deurlaat, ofskoon die deursny maar 1+-maal soveel is.

Die hoeveelheid water wat in pype loop, word gewoonlik beskrywe as .

soveel gallon per minuut of per uur. Water wat in oop kanale vloei, soos
watervore, word in kubieke voet per sekonde uitgedruk, of kortliks.
„ kuseks ".

Ekwiwalente en Nuttige Gegewens.

1 duim waterdiepte.. 	 = 113.5 ton (2,000 lb.) per halfmorg (acre).
	  = 240 ton (2,000 lb.) per morg.
	  = 4.7 gallon per vierkante jaart.

1 halfmorg-voet (acre-foot)
water 	  = 271,472 gallon.

1,000,000 gallon   =	 halfmorg-voet (acre-feet) ongeveer =
voet per morg (ongeveer).

1 kusek 	  = 1 kubieke voet water per sekonde.
= 540,000 gallon per 24 uur (ongeveer).
= 1 halfmorg-duim (acre) per uur (ongeveer).
= 2 halfmorg-voet per 24 uur (ongeveer).
= 724 halfmorg-voet per jaar (ongeveer).

Water wat by die plaasgebou met 'n snelheid van 3 gallon per minuut
loop is so goed soos 'n silwermyn.

Water wat by die plaasgebou met 'n snelheid van 5 gallon per minuut
loop, is so goed soos 'n goudmyn.

Waterverbru I k.

Die water wat op 'n plaas nodig is, kan as volg bereken word :-

Vir elke persoon, as die water alleen in die kombuis is : 12 gallon
per dag.

Vir elke persoon as die water alleen in die kombuis, badkamer en
gemakhuisie is : 25 gallon per dag.

Vir iedere perd : 10 tot 12 gallon per dag
Vir beeste : 12 gallon per dag elk.
Vir varke : 2 gallon per dag elk.
Vir skape : 1-1- gallon per dag elk.
Vir pluimvee : 4 gallon per dag per 100.

Besproeiingsvermoe van Water.

By besproeiingswerke word dikwels melding gemaak van die water se
besproeiingsvermoe. Hierby word bedoel die lap grond wat benat kan
word met water met 'n strorning van 1 kusek.

Die besproeiingsvermoe is nie altyd dieselfde nie, want dit hang of
van die geaardheid van die grond, die manier waarop besproei word, die
soort gewas wat besproei word, en ander faktore. Die besproeiingsvermoe
kan oploop tot by die 50 morge (100 acres) per kusek, of sak tot by die
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25 morge (50 acres) per kusek, en dis alleen deur ondervinding dat die
juiste syfers uitgevind kan word.

drying van Water in Pype.

Die boer wat van plan is om water deur pype aan te bring, ditsy deur
•swaartekrag, 'n windmeul of masjien, kan gerus die tabel op volgende bladsy
raadpleeg. Water wat deur pype loop, word min of meer teruggehou
deur sy wrywing teen die growwe binnekant, en dis lets wat ons boere
dikwels vergeet. Die gevolge van die wrywing kan bale duidelik by klein
pype opgemerk word. Water wat deur swaartekrag deur 100 voet van
'n pyp loop, het 'n val van sowat 9 voet nodig om 1 gallon per
minuut te lever, en omtrent 145 voet val om 6 gallon per minuut te gee.

Die tabel op die volgende bladsy toon die beste pyp-groottes aan om
onder verskillende toestande te gebruik

'n Windmeul en sy toring-hoogte.
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Windmeule.
Weens die hindernis van borne, bosse, geboue, ens., waai die wind

under op die grand nie so vinnig as bo in die lug nie. Hoe hoer die toring
van 'n windmeul, hoe beter dit werk. Op die oop veld kan 'n 10-voet
toring nuttig wees, maar een van 20- of 30-voet sal bale beter resultate
gee. As daar borne in die omtrek staan, sal hulle die wind hinder, en die
toring moet tenminste 10 voet bokant die borne uitsteek. Gewoonlik is
'n 30-voet toring hoog genoeg. Behalwe die toring-hoogte affekteer die
grootte van die silinder en die slaglengte ook die doeltreffendheid van 'n
windmeul. Dis beter om die windmeul met 'n betreklik groot silinder
en kort slag te drywe as met 'n klein silinder met 'n lang slag, en die afvoerpyp
(d.w.s. die pyp waaraan die silinder vasgeskroef is) behoort grout te wees.
Dis 'n fout om te dink dat 'n windmeul met 'n grout silinder altyd meer
water sal lewer as een met 'n kiein silinder, want miskien eis eersgenoemde
n wind van 15 myl per uur voordat hy draai, terwyl laasgenoemde miskien

'n wind van 10 myl per uur reeds sal werk, met die gevoig dat hy sy water
fewer, terwyl die ander nog stilstaan.

Sogenaamde „ duplikators ", wat die windmeul se slaglengte verdubbel,
kan nie aanbeveel word nie. Om 'n sekere hoeveeiheid water op te pomp,
moet die windmeul 'n sekere hoeveelheid krag ontwikkel, en as die slag-
lengte verdubbel word, dan vereis dit tweemaal soveel krag om die water
te pomp, wat beteken dat die windmeul waarskynlik oorlaai word. Om
dit nie te oorlaai nie, sal daar 'n grater wiel opgesit moet word wat miskien
vir die toring te groot sai wees.

Windmeule word gewoonlik gemaak om net met die opgaande slag
te pomp, maar silinders word nou gemaak wat ook met die neergaande slag
water 'ewer. As die wiel sterk genoeg is vir die aanhoudende las wat ont-
staan wanneer elke slag, op of neer, 'n pompsiag is, dan kan so 'n silinder
ingesit word, rnaar in daardie geval sal die kussingblokke in die kopstuk
waarskynlik bale gouer uitslyt.

Die „ Arnerikaanse staal "-tipe windmeul word oor die algemeen in
Suid-Afrika gebruik, rnaar hierdie windmeul verskil enigsins in grootte,
ontwerp, en vermoe, asook in pompe wat deur hulle gewerk word. Dus
is dit moeilik om 'n tabel op te stel wat boere in staat sal stel om 'n keuse
te rnaak. Boere word egter aangeraai om te skryf aan die handelaar in
windmeule wat advies sal gee aangaande die grootte wat vir hul doel die
geskikste is. Die volgende inligtings sal egter van nut wees :—

Vergelykende grootte van windmeul en silinder-pompe om by verskillende
toestande te gebruik:—

Middellyn van Windwiel.
Middellyn van
Pompsilinder.

Opvoerhoogte,
in Voete.

8 voet 	 3 duim. 40
8	 „ 	 2+	 „ 70

10	 ,, 	 3	 „ 70
10	 ,, 	 22	 „ 120
12	 ,, 	 3	 „ 100
12	 „ 	 2+	 „ 180
12	 ,,, 	 2+ 200
12	 „ 	 2	 „ 300
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Pompe.
Pompe of silinders vir diep boorgate wat deur windmeule (of enige

ander krag) gedryf word, moet nie bale hoog bokant die oppervlakte van
die water opgestel word nie. Die volgende is 'n algemene reel : 25 voet
by seespieel ; trek daarvandaan 1 voet van die 25 voet of vir elke 1,000
voet bo die seespieel. Byv. Johannesburg is 5,000 voet bokant die seespieel,
dus is dit raadsaam dat die silinder daar nie meer as 20 voet bokant die opper-
vlak van die water moet wees nie. Die volgende tabel gee verdere beson-
derhede

Hoogte.
Lugdruk
(1b. per

vk. duim.)

Gelykstaande
Waterdrukhoogte

(voet).

Praktiese Suig-
hoogte van Pompe

(voet).

Seespieel
myl of 1,320 voet .....

14.70
14.02

	

33.95	 25

	

32.38	 24
„ 2,640 „	 ...... • • 13.33 30.79	 22
„ 3,960 „	 ...... 12.66 29.24	 21

1 „ 5,280 „	 ..... • •	 • 12.02 27.76	 20
14 „ 6,600 „	 ...... • • 11.42 26.38	 19
14 „ 7,920 „	 ...... • • 10.88 25.13	 18
2 „ 10,560 „	 ...... • • 9.88 22.82	 16

Die duimdeursny van die afvoerpyp van 'n sentrifugale pomp word as
'n maat geneem wat die grootte van die pomp aandui. By werkvermoe

word bedoel die hoeveelheid water wat die pomp sal lewer,
Sentrifugale- gewoonlik in gallon per uur. 'n 2-duims pomp behoort onge-
Pompe en hul veer 4,500 gallon per uur te lewer ; 'n drieduims pomp
Werkverrnoe.

10,000 gallon ; 'n vierduims pomp 18,000 gallon ; 'n vyf-
duims pomp 30,000 gallon ; 'n sesduims pomp 40,000 gallon ; en 'n
negeduims pomp 100,000 gallon.

Hoe !anger die afvoerpyp en hoe hoer die water gepomp moet word, hoe
minder is die afvoer. Die ontwerp van 'n sentrifugale pomp vir 'n lae op-
voerhoogte verskil bale van die vir 'n hoe opvoerhoogte ; daarom moet boere
wat so 'n pomp wil opsit eers die agent raadpleeg en horn die volgende
informasie gee : Die hoogte wat die pomp die water moet opsuig ; die
hoogte wat die pomp die water moet opstoot ; die totale lengte van
die pyp wat gebruik moet word ; en die hoeveelheid wat verlang word.
Die agent sal dan in staat wees om 'n geskikte pomp aan te beveel.

By die hantering van sentrifugale pompe moet onthou word dat hoe
vinniger 'n pomp gedrywe word, hoe meer water dit sal lewer, en dat
hierdie pomp weier om water te lewer as dit stadig loop, wat beteken dat
die dryfas 'n sekere snelheid moet behaal voordat die pomp begin word.
Is die snelheid behaal, dan loop die water, en hoe vinniger die dryfas werk,
hoe meer water word opgepomp. Die „ snelheid " van 'n pomp word
gewoonlik deur die fabrikant vermeld en dis teen daardie snelheid wat die
pomp op sy beste werk. Om nog meer water te pomp vereis meer snelheid,
wat ekstra brandstof beteken vir die enjin wat die pomp drywe ; en ofskoon
meer water verkry word teen 'n hoer snelheid as die wat die fabrikant
aanbeveel, weeg die watervermeerdering nie teen die ekstra brandstof
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op nie. Die fabrikant het deur ondersoekwerk uitgevind teen watter
snelheid die pomp op sy beste werk. Hierdie pompe behoort gedrywe te
word op die snelheid wat die fabrikant aangee. By 'n drieduims pomp is
dit sowat 1,700 tot 1,800 omwentelinge per minuut. Kleiner pompe loop
vinniger, en groter pompe stadiger.

 04 

Die Hewel.
Die hewel (sifon) is eenvoudig 'n pyp wat op so'n wyse in aanraking

is met 'n massa water dat sy uitloop-end laer le as die oppervlakte van die
water. Die middel van die pyp is krom en steek bokant die water uit, dan
buig by weer of totdat sy onder-end laer is as die water. Omdat die pyp
se uitloop laer is as die water se oppervlakte en omdat daar 'n lugdruk
op die watermassa is, daarom loop die water by die hewel uit.

Fig. 1 wys die beginsel van 'n barometer, waarby 'n lang pyp, heelte-
mal met water gevul (en waarvan die een end toe is) omgekeer in 'n bak
met water staan. As die oop end van die pyp toegehou word, en eers oop-
gemaak word as die end van die pyp onder water is, dan sal die water wat
in die pyp is 'n bietjie afsak, en op die hoogte H bly staan. Die ruimte in
die pyp bokant die waterkolom is dan gedeeltelik lugledig en gedeeltelik
met wasem gevul. Die rede waarom die waterkolom tot by die hoogte H
bly staan, is omdat die lugdruk A.A.A. op die oppervlakte van die water
in die bak, die water in die pyp opforseer. As daar 'n gaatjie in die pyp
gemaak word sodat daar lug kan inkom, dan is daar 'n lugdruk binne sowel
as buite die pyp, en dan val die pyp se waterkolom natuurlik totdat dit
gelyk staan met die water in die bak. Hierdie punt moet goed onthou word.
Die hoogte H word genoem die „ barorneterhoogte " (in hierdie geval 'n
waterbarometer) en by seespieel is dit sowat 34 voet. Hoe hoer bokant
die seespieel, hoe minder word dit. Op 4,000 voet is dit omtrent 29 voet.
Dit beteken dat 'n perfekte suigpomp, wat al die lug uit 'n suigpyp sou kan
trek, in die teorie water 29 voet hoog kan pomp op 4,000 voet. Op Middel-
burg, Kaap, wat 4,100 voet bokant die seespieel is, het skrywer daarin geslaag
orn met 'n feitlik perfekte sentrifugale pomp water tot op 23 voet op te
suig, maar nie hoer nie. Tot dusver sien ons dat die lugdruk die water in
'n pyp maar net tot op 'n seker hoogte kan opdruk, wat afhang van die hoogte
bokant die seespieel.

Fig. 2 toon 'n bak water aan met 'n reguit pyp, N, aan die bodem. Die
hoogteverskil tussen die oppervlakte van die water in die bak en die uitloop
van die pyp word aangetoon deur F. Dit is die bruikbare „ val " van die
pyp. Die pyp, M, is 'n hewel, waarvan die hoogste punt S voet bokant die
water staan, en die uitloop F voet onder die oppervlakte van die water.
Altwee het dieselfde val, en as albei ewe lank en wyd is, sal hulle eweveel
water uitsuig.

Die hoogte S is die „ suighoogte ", en solank as wat hierdie hoogte
minder is as die hoogte H in Fig. 1, m.a.w. die „ hoogte van die waterbaro-
meter ", vir die bewuste hoogte bo die seespieel, sal die hewel werk, maar
as S hoer word as H dan kan die lugdruk die water nie so hoog opstoot nie,
en dan staan die hewel stil.

Dis nou duidelik waarom die water by die onderend van die pyp uitloop ;
dis eenvoudig omrede die verskil in hoogte tussen die oppervlakte van die
water en die uitgang van die pyp, m.a.w. die „ val " van die water. Al
wat die lugdruk doen is om die water in die pyp op te dwing sover as die
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hoogte S. Dit wys dat 'n hewel eenvoudig 'n uitlooppyp is, nes pyp N en
op sigselwe geen water uit 'n boorgat kan forseer nie, soos byv. 'n wind-
meul dit doen.

Fig. 3 is 'n tipiese voorbeeld van hoedat 'n hewel in 'n boorgat opgestel
word. Vergelyk dit met Fig. 2. Die suighoogte S kom ooreen met die
hoogte S in Fig. 2, en dit is die hoogte van bo-op die water in die boorgat
tot by die hewel se hoogste punt. Die val F is, soos voorheen, die verskil

in hoogte tussen die oppervlakte van die water in die boorgat en die onderste
end van die hewel. Die suigpyp het 'n voetklep onderaan, wat wenslik
is, maar nie absoluut noodsaaklik nie. Onder aan die hewel is 'n afsluit-
kraan, S.C., wat wel noodsaaklik is. Dan is daar op die hoogste deel van
die hewel 'n T-stuk op die pyp ; in sy tak is 'n kort stuk pyp vasgeskroef
wat ook 'n afsluitkraan het, S.C. Bo aan die kraan is 'n klein pompie, P.
Die hewel moet vol water wees om to werk, dus moet al die lug nou daar
uitgehaal word. Maak die kraan by die uitloop toe, en maak die kraan
onderkant die pomp oop. Pomp nou totdat die water uit die boorgat by
die pomp uitloop. Nou is die hewel vol water. Sluit dan die kraan onder
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die pomp, en draai die kraan aan die end van die hewel oop en die water
loop uit.

As die hewel miskien lug sluk, deurdat 'n voeg of naat ondig is, of om
ander cedes, dan sal sulke lug natuurlik die hoogste punt in die hewel inneem
en daar ophoop totdat dit die vloei van die water verhinder. Die onderste
bietjie water sal dan natuurlik uitloop, en as die suigpunt van die hewel
geen voetklep het nie, sal die water somar in die boorgat terugval. Dan
moet die hewel weer volgemaak word, soos voorheen.

Bale hewels is sonder pompie of kraan by hul hoogste punt. in plek
daarvan is daar net 'n T-stuk, waarvan die tak regop staan, en van 'n prop
voorsien. As die hewel weier, draai dan die onderste kraan toe, haal die
prop uit die T-stuk, en vul die pyp met emmers water deur die T-stuk.
Steek die prop dan weer in. Dit gee moeite, mar as daar genoeg water
byderhand is (behaiwe die binne die boorgat, wat dan moeilik te bereik
is), dan is 'n pompie onnodig. Skrywer het eenmaal gesien dat die pompie
op 'n aparte suigpyp vasgesit is wat die water in 'n groot tregter inpomp
wat bokant die T-stuk se kraan was. Dit werk heeltemal bevredigend.

Om die hewel goed te laat werk moet al die voee of nate absoluut
lugdig wees. Dis die vernaamste punt. Die ondervinding leer ook dat as
daar 'n klein dammetjie of soiets onderkant die pyp kan wees, sodat die
tuft ander water bly, daar geen lug daaruit in die pyp kan kom nie.

Al is die „ waterbarometer-hoogte " op 4,000 voet bokant die seespieel
29 voet, en 'n suigpomp kan tot by 23 voet trek, sal dit nooit betaal om 'n
hewel so hoog te wil laat suig nie ; maar newer veel minder, want dit gebeur
byna altyd dat die water met die pomp sak, wat natuurlik die suighoogte
vergroot.

Vir 'n hewel raai ons nooit meer as 'n suighoogte van 15 voet aan nie.
Verder, hoe groter die val (die hoogte F in die sketse) hoe meer water
word gelewer. Maar as 'n groter val alleen te verkry is deur die uitloop-end
van die pyp besonder te verleng, dan kan dit gebeur dat juis die ekstra stuk
pyp die vermeerderde deurvloei van water verhinder in watter geval dit
'n onnodige uitgawe sou wees.

Die beste toestande vir 'n hewel is : hy moet die water nie te hoog
hoef te lig nie, en vir sy uitloop-end moet daar 'n groot val op 'n kort afstand
wees.

(E. J. van Meerten, Ingenieur, Landbouskool, Potchefstroom.)

Buitegeboue op die Plaas.
Baie faktore moet in aanmerking geneem word by die bou van buite-

geboue. Elke geval moet op sy eie meriete behandel word. Nietemin
kan 'n paar reels neergele word oor sake soos maklike bestuur van die
plaas, watervoorraad, beskerming, ens.

Wat eersgenoemde betref is dit dikwels heeltemal raadsaam dat die
beginner vir die eerste jaar of twee tevrede moet wees met geboue van 'n
tydelike aard, byvoorbeeld, geboue wat op die oomblik op die plaas is maar
wat nie baie doeltreffend is nie. Hy moet vir 'n tyd so klaar kom en sal
dan leer wat die beste manier is om die plaas te bestuur en gevoiglik waar
en hoe die nuwe of verbeterde geboue opgerig moet word. Gaan hy egter
eers geboue oprig sonder dat hy sy plaas ken, kan hy maklik foute maak.
Die beskikbaarheid van water het baie te doen met die keuse van die plek.
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'n Fout wat maklik gemaak kan word is om 'n plek te kies wat te laag gelee
is, omrede dit naby 'n spruit is waar dit gladnie so gesond is as op hoog-
gelee grond nie. Baie ou geboue is op sulke plekke te sien, terwyl nuwe   
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later geboue op hoer en gesonder plekke kom. Baie onkoste is gemaak
en skade is gely vanwee die felt dat geboue wat laag gelee is minder gesond
is as die wat van die staanspoor of op hoe plekke gebou is. In laag gelee
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plekke word die uiterste temperature ook meer dikwels aangetref as in
hooggelee plekke.

Indien die hoofpad oor die plaas gaan, moet die buitegeboue gerieflik
naby dit wees, maar sorg dat vee wat daarlangs verbytrek nie besmetting
versprei nie en dat stof van rytuie op die pad nie 'n las word nie. Die geboue
moet dus ook ver genoeg van die grootpad af wees maar moet daarmee
verbind wees met 'n kort privaat pad wat, se, met 'n draai na die geboue
loop.

Die beste soort grond om op te bou is gruiserige, leiklip of rotsagtige
ondergrond ; baie kleiagtige of turfgrond is nie geskik nie, terwyl baie
sanderige grond tussen hierdie twee groepe val. 'n Effense skuinste is
voordelig aangesien dit dreinering vergemaklik. 'n Te steil skuinste sal
onnodig veel onkoste veroorsaak.

Indien ander omstandighede dit toelaat moet 'n plek gekies word waar
koelte en skuiling deur borne verskaf word of, indien natuurlike skuiling
nie beskikbaar is nie, moet borne vir die doel aangeplant word. 'n Goeie
vertoning en koelte moet egter in aanmerking geneem word, maar te veel
borne moet ook nie aangeplant word nie.

Geboue moet ook op so'n manier opgesit word dat die son by alle kante
daarvan gedurende die dag inskyn. Dus, indien 'n lang blok min of meer
noord en suid wys, sal die oggendson by die eenkant en die middagson by
die anderkant inskyn.

Die woonhuis moet aan die windkant van die opstal wees, want dit
sal dan verseker dat vliee en reuke van krale en stalle weggehou sal word.
Indien moontlik moet die deure van veestalle of krale of hokke op 'n plek
ingesit word waar dit nie blootgestel is aan die koue winterwinde nie.

By die optrek van die geboue moet voorsiening gemaak word vir
toekomstige aanbouing. Om so min moontlik werk te gee met die voeding
en behandeling van diere, moet die geboue aanmekaar gesluit wees maar
nie tot so'n mate dat dit die gesondheid van die vee ondermyn nie. Om
dieselfde rede moet die voerkamers en voertorings sentraal wees en goeie
voorsiening moet gemaak word om urine en mis te kan verwyder.

'n Groot tipe buitegebou word aangetoon in Figuur 1, wat deur mnr.
P. B. Aird van Cedara verskaf is, en wat bekend is as die blokstelsel.

Pakkamers en Stalle.

Figuur 2 toon aan 'n gebou waarin voorsiening gemaak is vir 20 koeie
asook vir 'n bulhok, en 'n voerbereidings- en verpakkingskamer. Die
dreineringstelsel bestaan uit oop misvore wat na 'n vuilgoedgat loop buite
die gebou en dit is weer in verbinding met 'n vloeibare mistenk of ander
voorwerp wat gebruik word om die vloeibare mis op te vang. Geen
toe-misvore of pype moet binne die gebou (onder die vloer) gemaak
word nie. Die voerkamer moet in die middel wees en 'n opening kom in
die muur wat voorsien is met 'n skuifraam (tussen die voerkamer en die
bulhok) waardeur voer in die krip gegooi kan word. Meelbakke word in
een hoek van die voerkamer vertoon. Elke meelbak moet tenminste aan
die een kant afgeskort word met los dwarsplanke wat op en af geskuif kan
word. Wanneer die bak vol is, is al die planke in hul plek en hulle word
een vir een uitgehaal terwyl die bak leeggemaak word. Later as die bak
weer volgemaak word, moet hulle terug in hul plek gesit word. Die vloere
is deurgaans van sement. Lugvervarsing word voorsien deur 'n opening
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langs die dak wat teen reen beskerm word deur middel van 'n afdak wat
bo langs dit loop. By elke kant tussen die stene van die mure en die sink
van die dak, d.w.s. by die dakrand van die koeistal is 'n opening fangs die
voile lengte daarvan.

odems van put eg .
lender middellyn van pype

Fig. 2.—Koeistal, bulstal en voerkamer.

Buitegeboue van 'n ander tipe word in Figuur 3 geIllustreer. Ook
hier is die voerkamer in die middel en daar is 'n koeistal vir 20 koeie, met
volop ruimte om die stal nog verder aan to bou weg van die voerkamer of
indien dit later nodig gevind word. Ook die ander vierke van die gebou
kan, indien nodig, later aangebou word. 'n Stal vir 4 perde, ruimte vir
kaiwers in die vorm van tien kalwerhokke, twee los stalle, twee buistalle en
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'n voerkuil is ook voorsien.	 Dit sal opgemerk word dat die bulstalle
voorsien word van kampies waarin die diere oefening kan neem. Die

voertoring word so ingerig dat die voerpyp „ C " die voer deur die dak
van die voerkamer inlaat direk in die voerkar of in die voorwerp wat die
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kuilvoer moet opvang wat dan na die koeistal of elders vervoer word waar
dit nodig is. Elke kaifhok het 'n krip wat in twee afdelings verdeel is, die
een 1 voet en die ander 3 voet in lengte. Die kleinere afdeling word so
ingerig dat 'n melk-emmer daarin gesit kan word sodat dit nie maklik om-
gegooi kan word nie. Wanneer die kalwers klaar gedrink het, word die
emmers weggeneem en die kragvoer word dan daarin gesit, terwyl ruvoer
uit die groter krip gevoer word. Die voer word deur skuiframe in die
krippe van die bulstal en die los stal gegooi. lndien nodig moet skuifdeure
tussen die bulstalle en die oefeningkampies kom. Swaaideure sal nie lank
hou nie as gevolg van die behandeling wat hulle van die bulle sal ontvang.

Fig. 4.—'n Grasdak-pakhuis.

Goedkoop Gebou van Pale en Dekgras.

Voorbeeide van hierdie soort geboue, scos in Figuur 4, aangetoon word,
is 'n oopskuur wat as 'n Hollandse skuur gebruik kan word. Punte van
belang is dat die rowwe pale wat daarvoor gebruik word in die winter gekap
moet word wanneer die sap gesak het, en hulle moet goed gedroog word.
Die voetstukke van die pale moet tot 6 duim bo die grond geteer of geskroei
word, aangesien die pale die gouste by of naby die grondviak vrot. Let
ook op dat die 6 duim x 2 duim gesaagde verbindingsbaike, wat baie nodig
is vir 'n sterk en stewige dak, hoegenaamd nie rond moet wees nie. Die
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rede is natuurlik dat 'n ronde paal te swaar is in verhouding met die sterkte
daarvan. Die orige van die dakhout is omtrent 4 duim in deursny ; dis
nie raadsaam dat hulle te dik en swaar moet wees nie. Die deklatte wat
reghoekig met die balke loop en waaraan die dekgras vasgebind word, is
1+ duim rowwe ronde latte wat 12 duim vanmekaar gesit word. Die onderste
figuur gee besonderhede aan van die geute tussen die aangrensende dak-
skuinstes. Deur meer stutte in te sit kan die skuur, indien verlang, groter
gemaak word.

Hierdie beskrywing is noodwendig baie kort en onvolledig. Vir diegene
wat meer inligting verlang kan melding gemaak word van die boek „ Farm
Buildings and Building Construction in South Africa ", deur Dr. W. S. H.
Cleghorne, verkrygbaar van die Sentrale Biblioteek van die Departe•
ment.

(Dr. W. H. S. Cleghorne, Ingenieur, Grootfonteinse Landbouskool.)

Stenemaak,
Praktiesee proefnemings in stenemaak is op die Landbouskool Glen

uitgevoer. Die proewe is gemaak om praktiese onderrig te gee aan
die studente wat die lesings en demonstrasies in werktuigkunde bywoon,
en ook om te bepaal of 'n goeie harde steen uit sekere grondsoorte op die
plaas gemaak kan word.

Eersteklas stene kan op bale plase gemaak word as die boer 'n bietjie
voorsorg wil neem, en om die beste resultate te verkry moet hy, alvorens

met die werk te begin, 'n reeks eenvoudige proewe uit-
'n Gewenste voer.
Stenemaak-
plek. Die boer behoort te weet waar hy die beste grond vir stene-

maak op sy plaas kan kry. 'n Moontlike plek is aan die voet
van 'n heuwel waar die grond van 'n kleierige samestelling is. Hier is die
gruis met die verloop van eeue uit die heuwelhange afgespoel en onder
tussen die sand en klei afgesak ; die mengsel hieruit verkry is dikwels
besonder geskik vir stene.

By die keuse van 'n plek behoort 'n mens op die volgende punte te
let, 'n eerste vereiste is besparing van arbeid en indien moontlik moet die
gate ook gemaak word op 'n plek waar 'n mens dit later weer vir ander
doeleindes kan gebruik

(1) Naby 'n dam om altyd genoeg water te kan kry, en om deur
uitgrawing die dam te vergroot.

(2) Naby die werf sodat die uitgrawing of gat gebruik kan word
vir die ondergrondse gedeelte van 'n toringkuil, putvoerkuil,
misput, waterdam, bees-, skaap- of varkdipbak of iets dergeliks.

(3) Naby die plaashuis waar die uitgrawing kan help om die grond
gelyk te kry vir 'n tennisbaan, ens.

(4) Waar die aanry van materiaal, by. sand, gruis, as, steenkool,
water, ens., so min moontlik gemaak kan word sodat die pro-
duksiekoste hierdeur verminder kan word.
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Stene word gemaak uit geskikte grond, wat rofweg bestaan uit vier
dele klei vir iedere deel sand—genoem steengrond. Kies verskillende

monsters steengrond op verskillende plekke, meng elke
Toets van monster goed met water en brei totdat dit sag is ; vorm
steengrond.

dan ses klein steentjies, se so groot soos vuurhoutjiedosies,
uit elke monster. Laat die stene in die opelug drod, beskerm hulle teen
strawwe son, droe wind en reen en hou in die algemeen onder dieselfde
toestande as die werklike stene gedroe sal word ; sit dan op elke kiomp
goeie stene 'n onderskeidende merk. As al die proefstene deeglik droog
is, moet elkeen noukeurig ondersoek word om min of meer te sien watter
grondmonsters die beste stene sal fewer. As die stene begin droog word,
sal party miskien geneig wees om te bars, wat 'n aanduiding is dat hulle
te veel klei bevat of te vinnig droog geword het.

Die proefstene wat mooi heel gebly het na blootstelling aan die son
kan in 'n ou drom, staalvat of lets dergeliks gebrand word op die volgende
wyse :—

Bou 'n rowwe vuurmaakplek van groot stene en laat voldoende spasie
daar tussen om die vuur goed te laat deurtrek. Sny die bokant van die
drom uit en kap van binnekant af groot gate in die boom en kante. Sit
die drom bo-op die vuurmaakplek en die proefstene in lae binne die drom
sodat elke proefsteen met fyn kool omring is. Pleister die drom buitelangs
af met klei wat as gevolg van die gate in drom stewig daaraan sal vassit,
die hitte inhou, en die lug beter sal laat deurtrek. Steek die vuur nou aan
die brand en reguleer die lugtrek sodat die drom van binne altyd ewe warm
bly ; dit verseker dat die proefstene naasteby net soos die werklike stene
gebrand sal word. Laat die drom stadig afkoel en moenie die stene uithaal
voor hulle nie koud is nie. Ondersoek dan die proefstene om te sien watter
grondmonsters die mees bevredigende stene sal gee.

Deur die proefstene noukeurig te ondersoek kan die boer naasteby
oordeel hoeveel die stene ingekrimp het gedurende die droog- en brand-
proses. Hy sal dan hiervan kan uitvind watter toelating by moet maak
vir die nodige inkrimping by die maak van vorms vir die groot stene.

Die volgende punte moet in die oog gehou word by die ondersoek van
proefstene :-

(1) Die resultate wat verkry word wanneer groot stene in 'n oond
gebrand word, sal baie beter wees as in die geval van die proef-
stene.

(2) Hoe swaarder en meer kompak die monster, hoe beter.

(3) As die gebrande monster bros is, kan dit te wyte wees aan te
min brand of aan die aanwesigheid van te veel sand.

(4) Na die beste proefsteen uitgesoek is, moet die verhouding, waarin
die verskillende bestanddele gebruik is, aangeteken word sodat
die groot stene daarvolgens gemaak kan word.

Voor die steenmakery nou werklik begin, moet die uitgesoekte plek
goed skoongemaak word van alle gras of bossier, veral die dele waar die

grond uitgegrawe en die „ groen " (ongebrande) stene
Regmaak van in die son gedroog word. Hiervoor moet die grond mooi
die Plek.

gelykgemaak word, want as dit hobbelrig is, sal die stene
ongelyk en misvormd wees. Die hele plek moet beskerm word teen vloed-
water deur middel van 'n grondwal waarvoor die materiaal wat verwyder
is met die skoon- en gelykmaak van die grond gebruik kan word. Die plek
vir die oond moet ook hard en gelyk wees en naby die droogmaakplek
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sodat arbeid bespaar kan word. As 'n aparte gruisput nodig is, moet dit
so na moontlik aan die stenemaakplek gernaak word.

Dis heeltemal moontlik om 'n steengrond te kry wat al die nodige
bestanddele bevat—sand, klei en gruis—uit een put. Die gruis, wat yster-

oksied behoort te bevat, dien as 'n gietmiddel, d.w.s. dit
Bereiding van smelt as die stene later gebrand word, giet die grond saam
steengrond.

en maak die steen hard en sterk. As die steengrond uitge-
grawe word, moet die gat, indien moontlik, diep en regaf gemaak word
sodat die werkers 'n vertikale blad het om teen te werk. Om die loskap
van die grond te vergemaklik, kan 'n klein sloot omtrent 'n voet van die
kant van die gat af gegrawe en vol water gehou word wat deur die grond
sal sywer en onder in die gat te lande kom. Hierdeur word die grond losser
sodat dit makliker is om dit los te kap. As die steengrond uitgegrawe
word, word alle klippe uitgehaal en die steengrond dan aangeklam en in
'n laag naby die breimasjien uitgegooi.

O

.\0

9 X‘fNXN‘\N

Fig. 1.—Meng van Materiale.

Oor die laag steengrond word 'n dun laag fyn, gesifte gruis gegooi.
Die dikte van die lae word bepaal voigens die verhouding waarin elk in
die uitgekieste proefsteen gebruik is. Byvoeging van steenkoolstof of fyn
gesifte as op hierdie stadium van die werk sal die latere brand van die stene
aansienlik vergemaklik. Dis egter nie raadsaam om meer as 8 percent
kool of as by te gooi nie, want anders is daar gevaar dat die stene sal ver-
brand. Die koolstof of as word in 'n laag oorgegooi, bo-op die gruislaag.
Meer lae word nou op dieselfde wyse bygegooi totdat die hoop hoog genoeg
is, gewoonlik nie meer as 5 voet nie, sodat die trekpaal van die breimasjien
oor die bopunt van die hoop kan swaai. Water word bygegooi, soos nodig,
gedurende die opgooi van die verskillende lae. Die nodige bestanddele
in die regte verhoudings is nou deur die hele hoop versprei. Die hoop
word nou weggewerk aan die kant naasaan die breimasjien. Water word
bygevoeg soos nodig, en die materiaal word deeglik aangeklam, voordat
dit in die breimasjien ingegooi word. Om te verseker dat die bestanddele
deeglik gemeng en egalig versprei is, is dit nodig om die hoop af te gooi
in vertikale stukke. Gebruik 'n meetstaaf as die lae afgegooi word. 'n
Stuk hout met spykers op die regte afstand vanmekaar ingeslaan, is heelte-
mal good, maar as iets beters verlang word, word 'n ysterstaaf met gaatjies,
in waarin penne gesteek kan word, aanbeveel. Figuur 1 toon die hoop
bestanddele en die meetstaaf aan. Die meetstaaf kan regaf in die middel
van elke hoop gesteek word. In die Figuur is 1 die steengrond, 2 die steen-
koolstof of as, en 3 is die gruis.
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As daar nie 'n breimasjien beskikbaar is nie, kan die materiaal met
skopgrawe deurgewerk en met voete getrap word.

Gedurende die proefnemings is verskillende soorte vorms probeer
d.w.s. vorms waarin 6, 4 en 3 stene tegelykertyd gemaak kan word. Die

driesteen-vorm was die beste omdat dit ligter is om te dra.

1aak van
	 Elke afskorting van die vorms is 9+ dm. x 41 dm. x 3 dm..

Vors.
wat 'n klaargemaakte steen van 9 dm. x 4,4 dm. x 2-E1 dm.

gegee het. Die oorspronklike vorms is gemaak van harde hout	 dm.
dik, met borne van plafonplank ; later egter is die hele vorm van harde hout
gemaak en dit het beter resultate gegee. Die binnekante van die vorms is
effens skuins gemaak en bale glad sodat die stene maklik kon uitgly. Die vorm
word aangetoon in Figuur 2 en die nommers in die figuur dui aan :—(1) Hoe-
pel styf vasgeslaan op die bokante van die vorm ; alleen die hoepel aan

_

( 0 ) _...,/\-_,
I °	 1	 °	 °

)P„	 1 7 ' 1---'-'
0	 0 0 00

Fig. 2.—Steenvorms.

kant A word gewys. As hierdie hoepel nie gebruik word nie slyt die bokante
van die vorms, tussen elke verdeling maklik weg vanwee die gebruik van die
skraap. Die skraap is 'n reguit stuk plank wat gebruik word om die oor-
tollige klei bo-op die vorm af te krap. (2) Die uitstekings op die boom van
die vorm om die merke of kepe in die stene te maak. (3) Openings, 4--duim
wyd, waardeur die lug kan ontsnap as die vorms volgemaak word. (4) Ver-
lengings om as handvatsels te dien. Die boonste figuur van figuur 2 is 'n
syaansig met die kant A van die vorm verwyder, en die onderste figuur is
'n planaansig met die hoepel in posisie gewys aan kant A alleen.

Die sop-metode word aanbeveel, d.w.s. die vorm is in die water gesteek
voor dit met klei gevul is. Die steenvormer staan in 'n gat omtrent 3 vt.
diep, en sy tafel bestaan uit twee planke wat by oor die kante van die gat
op 'n gerieflike werkhoogte voor horn le. Langsaan die gat, in gemaklike
bereik van die steenvormer, is 'n vat vir die nodige water in die grond
gesink. As 'n breimasjien gebruik word, moet dit die gebreide grond aan
die kant van die steenvormer se tafel uitgooi. Die stene moet so na moontlik
gevorm word aan die plek waar hulle gedroe moet word.

Die vormer neem 'n vorm uit die water in die vat en sit dit op die vorm-
tafel. Genoeg steengrond om een van die afskortings oorhopens te vul,

word van die tafel af opgeskep en hard in die vorm gegooi
Vorming. sodat die lug uitgedryf word deur die openings (3) in Fig. 2
in die boom van die vorm, en die hoeke van die vorm word heeltemal vol-
gemaak. Nadat die drie afskortings volgemaak is, word die skraap gebruik
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om enige oortollige klei of te krap. Dis beter om die skraap effens skuins,
liewer as gelyk, oor die klei te trek want dit verseker 'n mooi, gladde steen.
Die vol vorm word na die droogmaakplek gedra en onderstebo op die grond
neergesit. Die draer moet nou gou met sy vingers al langs die kante van
die boom voel, d.w.s. bo elke opening, en die smal strokie klei verwyder
wat by die openings uitgepeul het. As dit nie gedoen word nie sal hierdie
strokies klei 'n rif vorm op die klaargemaakte steen wat vir boudoeleindes
onwenslik is en ook die hande van die messelaar sal beseer.

Met 'n nuwe vorm sal dit miskien effens moeilik gaan om die „ groen "
stene maklik uit die vorm te kry. Ondersoek van die vorm sal gou die
oorsaak van die moeilikheid aantoon. As die pap stene geneig is om aan
die vorms vas te klou, sal 'n paar ligte stampe op die boom van die vorm-
wat nou aan die bokant is—hulle gou-gou laat uitgly. Tel die vorm vertikaal
op sodat die stene nie uit fatsoen kan trek nie. •

Fig. 3.—Droogmaak van Stene.

Die stene word in rye so na moontlik aanmekaar op die droogmaakplek
neergesit. Hoe nader aanmekaar hulle gepak is, hoe minder ruimte word

opgeneem en hoe minder toemaakgoed is nodig ingeval
Droging van van reent. Enigiets is goed om die stene mee toe te maak,
die Stene.

by. gras, onkruid, sinkplate of ou sakke. Sakke is miskien
die beste want hulle le vaster op die stene. Die stene word nou so gelaat
totdat hulle hard genoeg is om op hul 3-dm.-kante omgedraai te word.
Moenie die stene te gou omdraai nie, want soms is hulle nog te sag om hul
eie gewig te dra, met die gevolg dat die kante rond word. So gou die
stene mooi hard is, word hulle hoopgepak, soos in Figuur 3 aangedui, om
verder droog te word. Die hope moet in die vorm van 'n vierkant wees,
10 stene hoog, wat dit moontlik maak om 'n baie groot klonnp stene met
betreklik min toemaakgoed te dek ingeval van reent. lndien verlang, kan
die hoop hoer wees as 10 stene, maar dan is daar gevaar dat die onderste
stene platgedruk sal word deur die boonste se gewig. As dit nodig is om
voorsiening te maak teen reent, word sinkplate bo-oor geplaas op so'n
wyse dat hul kante oor die hoop uitsteek sodat sakke hiervan afgehang kan
word vir beskerming teen reent. Die voet van die hoop moet ook goed
teen water beskerm word anders sal die onderste stene natword en die
hele hoop insak. As 'n skuur beskikbaar is, kan die stene daarin gepak
word totdat dit tyd is om hulle te brand.
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Stene wat nie behoorlik droog is nie, moenie vir die bou van die oond
gebruik word nie, want gedurende die brandproses word die waterigheid

van die klam stene deur die hitte afgedryf en dit sal die stene
Bou van	 bo-op klam maak. Sorg om al die stene waaruit die oond
'n Oond.

bestaan, stewig vas te bind, veral die in die deklaag. 'n Dek-
laag van 9 duim is beter as een van 3 duim, omdat daardeur minder hitte
verloor word as gedurende die brandproses.

Elke steen in die oond word op sy kant gele behalwe in die vuurherd-
laag waar die stene plat geld word. Die kool en as wat as brandstof gebruik
word, word saam met die stene ingebou tydens die oprigting van die oond.
Die doel van die boer moet wees om genoeg en egalige hitte dwarsdeur
die oond te verseker en dit kan alleen verkry word deur sorgvuldige en
oordeelkundige verspreiding van die brandstof dwarsdeur die oond.

-r-

Fig. 4.—Laag No. 1. Lug- of Fondamentlaag vir Oond.

Bou die oond so hoog moontlik, want die hitte wat in die onderste
gedeelte van die oond ontstaan, trek op en minder brandgoed is in die
boonste Iae nodig.

Alle stene in enige laag van die brandoond is reghoekig met die stene
in die Iae onmiddellik daarbo en -onder met uitsondering van Iae 2, 3, 4 en
5. Die voet van die oond rnoet vierkantig wees sodat daar nie soveel stene
vir die deklaag hoef gebruik te word nie. Op Glen is 10 oonde gebrand
waarin daar van 10,000 tot 75,000 stene in 'n oond was. Die volgende is
'n beskrywing van 'n oond 14 vt. vierkant onder en 14 vt. hoog waarin
daar 23,000 stene was. Hierdie metode kan met voile vertroue aanbeveel
word vir gebruik op die plaas.

Laag 1.—Lug- of fondamentlaag. Plaas ou gebrande stene, wat van 'n
vorige branding as onbruikbaar vir boudoeleindes opsy-gegooi is, in dubbel
rye op hulle kante, met 2-dm. ruimtes of openings vir lug tussen elke dubbel

1113



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

ry soos aangetoon in Fig. 4. As daar nie suike gebrande stene is nie, kan
sondroog stene in hierdie laag gebruik word, asook in laag 2 en vir die dek-
laag.

MEM MIIIIMMIMMMEMMOM MIMIMM
MEM= MMMMMMMMMMMM
IMMIMMEMMMMMMIMMEMEM

EMMEMMIMIIMMEN== WIMM
MMIMMIMMomMMMMIMMIM mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
------------m =mommmmmummEgammimm =mom'mmmmmmmmmmmmm mommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmommummmommummimmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
MEMMEMEMEMEMEMEMM=mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Fig. 5.—Laag No. 2. Vuurherdlaag.

Fig. 6.—Laag No. 3. Volledige Vuurlaag.
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Laag 2.—Vuurherdlaag. Hierdie laag bestaan uit gebrande stene van
swak gehalte wat, na aanmekaar op hul platkante gepak is. (Fig. 5.)

Laag 3.—Volledige Vuurlaag. Ongebrande stene word oorhoeks in
enkelrye met 2-dm. openings tussen die rye gepak. Gedurende die bou
word hierdie openings met 'n 1 dm. dik laag klein stukkies hout en skaafsel
gevul met stukke kool bo-op. Die kool moenie styfgepak word nie en moet
ook nie fyn wees nie anders sal die lug nie behoorlik kan deurtrek nie. Die
deklaag word gebou soos aangetoon ; openings 9 dm. wyd (S in skets)
word hier en daar gelaat waar die oond aan die brand gesteek kan word.
Meer sulke aanbrandsteek-plekke kan ingebou word volgens die grootte van
die voet van die oond. Die openings tussen die ongebrande stene en die

;dekla g, in elke laag, word met kool gevul. (Fig. 6.)

Lag 4.—Volledige Vuurlaag.	 Hierdie laag is dieselfde as die vorige;

Fig. 7.—Laag No. 4. Volledige Vuurlaag.

alle stene is reghoekig met die stene in die laag daaronder. Alle openings
word met stukke kool gevul. (Fig. 7.)

Laag 5.—Volledige Vuurlaag. Die stene word gele in rye parallel me
die tweede teenoorgestelde kante van die oond, met eenduims-opening
tussen die rye vir kleiner kool as wat gebruik word in die vorige lae. In
lae 4 en 5 word ook openings gelaat vir aanbrandsteek-plekke. (Fig. 8.)

Laag 6.—Diggepakte Laag. Enige klein openings wat in hierdie laag
mag voorkom, word gevul met kool, en geen openings word in die deklaag
vir aansteek gelaat nie. Die buite-afmetings van hierdie laag (Fig. 9) word
2 dm. kleiner gemaak as die vorige lae en elke latere laag word op dieselfde
manier behandel sodat die oond spits uitloop na boontoe en baie stewiger
is, soos gesien kan word uit Fig. 11.
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Fig. 8.—Laag No. 5. Volledige Vuurlaag.

Fig. 9.—Laag No. 6. Diggepakte Laag.

Laag 7.—Gedeeltelike Vuurlaag. Al die stene word dig bymekaar
gepak met uitsondering van die buitekantste Iaag aan twee kante en die
buitekanste twee of drie lae aan die ander twee kante ; al hierdie rye het
1-dm. openings vir kool of goeie as (Fig. 10.). Die doel van hierdie reelings
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Fig. 10.—Laag No. 7. Gedeelterke Vuurlaag.

is om die bewerkstelliging van hitte te bevorder naby die buitekantste dele
van die oond waar die stene altoos te min gebrand word ten spyte van die
feit dat die stene in die middel miskien glad verbrand word.

Lae 8, 9 en 10.—Gedeeltelike Vuurlae. Hierdie lae word ingerig op
dieselfde manier as laag 7 (Fig. 10) behalwe dat die stene wat elke laag vorm
reghoekig is met die stene onmiddellik bo-op en onder die betrokke bag.

Fig. 11.—Volledige Oond.
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Orige lae.—Die oond word tot dig vereiste hoogte gebring deur 'n
herhaling van lae vyf tot en met tien. In elke volledige vuurlaag word
steenkool vir brandstof gebruik en in alle gedeeltelike vuurlae word as vir
die doel gebruik. Laag 11 is die deklaag (Sien Fig. 11). Die ingekleurde
gedeeltes in Figure 6 tot 10 stel brandstof voor.

Die oond word bo-op beskerm deur een of twee lae gebreekte of mis-
vormde „ groen " stene of met ou gebrande stene. 'n Hoop as word bo-op
in die middel van die oond geplaas sodat dit ,wanneer nodig, beskikbaar
is, d.w.s. wanneer die oond goed brand, kan dit oor die oond gesprei word
en sodoende belet dat die vuur vinnig uitbrand en enige hitte verlore gaan.
Die kante van die oond word met klej,afgepleister sodat die lug wat nodig
is om die vuur te laat brand alleen van onderaf of deur die aansteekplekke
kan inkom.

In die proefnemings op Glen is lae 3 tot 5 ongepleister gelaat totdat
die oond goed aan die brand was. Lae 1 en 2 word nie gepleister nie sodat

die lug makiik in die volledige vuurlaag No. 3 kan inkom.
Brand van	 As die oond te vinnig brand, kan die openings rondom die
Steve.

lug- of fondamentlaag toegemaak word deur as of grond daar-
teen te gooi. Die ses vuurmaakopenings word almal gelyktydig aan brand
gesteek. Die lug-trek sal die vuur binne in die vuurlae 3, 4 en 5 trek. Na
die oond goed brand, word die aansteekplekke toegemaak en die lugtrek
gereguleer vanaf die lug- of fondamentlaag. Barste wat in die pleister kom
tydens branding moet onmiddellik toegemaak word. Ingeval van bale
nat weer tydens branding, kan die oond verder beskerm word deur gras,
strooi of ou sinkplate daaroor te sit.

Die oond word toegelaat om te brand totdat al die brandstof uitgebrand
is, en die tyd wat hiervoor nodig is, hang of van—

(1) Die hoeveelheid brandstof gebruik en of dit diggepak is of nie.

(2) die regulering van die lugtrek na die lug- of fondamentlaag en
deur die aansteekplekke,

(3) die toestand van die weer,

(4) onmiddellike toemaak van alle barste in die pleister;

(5) bedekking van die oond bo-op met as; en

(6) die grootte van die oond.

Laat die oond stadig afkoel en moet dit nie afpak nie voordat die stene
heeltemal koud is, want as hulle warm afgepak word kan hulle maklik bars
weens die skielike en onreelmatige inkrimping.

As die oond gebou word volgens die metode hier beskryf, sal nie veel
meer as 1 sak kole nodig weer om 1,000 stene te brand nie.

(Deur J. W. Cleghorne, Ingenieur, Landbousltool, Glen, Oranje-Vrystaat.)

Boumateriaal.
Sement.

Twee sakke sement sal-
(a) 33 kub. vt. konkreet gee as die verhouding is 1 : 3 : 5 (d.w.s. sement,

sand en klip).

26 kub. vt. konkreet gee as die verhouding is 1 : 3 : 6 (d.w.s. sement,
sand en klip).
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29 kub. vt. konkreet gee, as die verhouding is 1 : 3 : 7 (d.w.s. sement,
sand en klip).

(b) 130 vk. vt. +-duim dik bedek as dit gemeng is 1 sement tot 1 sand.
184	 ,,	 9,	 1	 If	 2	 „
256	 II	 99	 1	 II	 3	 II

(c) 11 vk. jaarts van 'n 9-duim steenmuur bou as dit gemeng is met 1 vrag
sand (die klei te bestaan uit 1 sement op 6 sand).

Steenwerk.

88 stene vorm 'n vk. jaart van 9-duims muur.
Vir berekening neem 90 tot 100 stene per vk. jaart.
Daar is omtrent 352 stene per kub. jaart.
Neem 1 kub. jaart sand per 1,000 stene.
Neem 1 vat of 2 sakke sement per 1,000 stene.

Een sak bloukalk (bevattende 3 tot 32 kub. vt.) op 3 sakke sand is genoeg
om omtrent 650 stene te 18.

Een sak blou pleisterkalk op 3 sakke sand sal omtrent 250 vk. vt. +-duim
dik pleister.

Een sak blou pleisterkalk op 4 sakke sand sal omtrent 325 vk. vt. duim
dik pleister.

Gebruik skoon riviersand wat vry is van onsuiwerhede. Neem 1 deel
bloukalk op 3 dele sand en meng dit goed solank dit nog droog is. Voeg
dan die water langsaam by en meng totdat die klei dik is. Suur dit in
vir 10 dae lank, maar oordek dit met nat sakke. Die hoop moet dan deur-
gewerk word deur die byvoeging van meer water, om die klei so te kry
dat dit makliker sprei.

As die klei gebruik word, moet die stene eers in water gele word. As
die klei gebruik word om steen- of klipmure te pleister, moet die mure
eers met water natgemaak word.

Konkreet.
Konkreet is kunsmatige klip, wat gemaak word deur sorgvuldige

vermenging van sement, sand en gebreekte klip in sekere verhoudings,
en as die mengsel gereed is, word dit met water deurweek en toegelaat
off, hard te word.

Sement is die belangrikste en duurste bestanddeel van konkreet. Wan-
neer dit gebere word, moet dit droog gehou word. Indien sement nat
word, word dit hard en klonterig en gevolglik nutteloos vir gebruik. Sement
word in Suid-Afrika vervaardig en word verkoop in sakke van 188 lb. netto-
gewig, met 'n volume van 2 kubieke voet, en in sakkies. 'n Sakkie is 'n
haiwe sak.

Sand en klip word in konkreet gebruik om die boukoste te verminder.
Indien net skoon sement en water gebruik word sou die prys al te hoog
wees. Die sand moet skoon en hard wees. Klei en plantaardige stowwe
moet nie daarin aanwesig wees nie. Sand kan as volg getoets word. Neem
'n wit bottel en gooi dit half met sand, en vul verder met water ; skud
goed en laat vir 'n paar uur staan. Die sand sal afsak en die klei, ens., sal
bo-op le. As die klei meer as is-duim is, d.w.s. meer as 5 persent, dan is
dit nodig om die sand te was, voor dit gebruik word. Die gebreekte klip
behoort hard en sterk te wees, maar ronde klippies is net so goed, mits
hulle skoon is. Die grootte van die klip hang of van die soort werk waarvoor
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die konkreet benodig is. Gebruik nooit gebreekte klip wat groter is as
een-helfte van die dikte van die konkreet wat gele moet word nie. As die
geskikste proporsies sand en klip gebruik word, kry ons die sterkste en
mees waterdigte konkreet.

Water : Skoon, drinkwater word by voorkeur gebruik.

Dele van Elk in die Mengsel.

Die gewone verhoudings vir gebruik by plaaswerk word hieronder
gegee waar die eerste syfer staan vir sement, die tweede vir sand en die
derde vir klip, en alle verhoudings is volgens volume :-

(a) 1 op 11 op 3 (baie sterk mengsel).—Geskikte mengsel waar buiten-
gewone waterdigtheid nodig is of waar die konkreet baie sterk moet wees,
by. by versterkte balke, lateie, konkreet-paaie, ens. •

(b) 1 op 2 op 4 (sterk mengsel).—Geskik vir versterkte werk, water-
digte werk, vloere waarop diere moet loop, tenks, kolomnne, dakke, heining-
pale, boogmure, fondamente vir masjinerie, ens.

(c) 1 op 21 op 5 (middelmatige mengsel).—Geskik vir gewone vloere,
fondamente, mure, paaie, stoepe, ens.

(d) 1 op 3 op 6 (flou of swak mengsel).—Geskik vir werk waar konkreet
in groot massas gebruik word, en alleen aan drukking onderhewig is.

Sours word gruis (gravel) in plaas van sand en klip gebruik, maar daar
meet geen stokkies, wortels of ander vreemde dinge in wees nie. Veral
moet gesorg word dat die juiste hoeveelheid sand in die gruis aanwesig
is, want anders moet dit gesif word. Indien nodig, sif dan deur sifdraad
met gaatjies van 'n kwart duim, skei die fyn deeltjies van die growwes of
en meng dan weer deurrnekaar in die regte verhoudings.

Gruis bevat altyd te veel sand. Ongesifte gruis kan in die volgende
verhoudings gemeng word :-

1 op 4 wat gelyk is aan 'n 1 op 2 op 4 sement-mengsel met sand en
gebreekte klip.

1 op 5 gelyk aan 'n 1 op 21 op 5 sement-mengsel met sand en gebreekte
klip.

1 op 6 gelyk aan 'n 1 op 3 op 6 sement-mengsel met sand en gebreekte
klip.

'n 1 op 2 op 4-mengsel (se van 1 kub. voet sement op 2 kub. voet sand
en op 4 kub. voet gebreekte klip) beteken nie dat daar 7 kub. voet konkreet
verkry sal word nie as hierdie hoeveelhede saamgemeng word ; want in
werklikheid is die resultaat slegs 42 kub. voet mengsel, wat net iets groter
is in volume as die gebreekte klippe alleen. Die rede hiervoor is dat die
fyner deeltjies die ruimtes tussen die growwe deeltjies opvul. By. in die
geval van twee konkreet-mengsels kan die ene miskien 'n groter proporsie
sement bevat as die ander en tog swakker wees, aangesien eersgenoemde
met sleg-uitgesoekte en sleggradeerde materiale gemaak is, met die gevoig
dat te veel ruimtes met sement opgevul moes word. Die tyd wat bestee
word aan deeglike menging en gradering is goed bestee. 'n Gewone fout
is dat te fyn sand gebruik word.

Aanmaak van die Mengsels.

Meng alles indien moontlik op 'n konkreetvloer, maar so nie, kan
sinkplate of 'n houtplatform daarvoor gebruik word. So'n platvorm moet
waterdig wees, met 'n hoe rand our die kante sodat die sement en water
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nie kan afloop nie. Dit kan van 9 tot 10 voet in vierkant wees en van vloer-
planke gemaak word wat aan 2 duim by 4 duim-dwarsbalke vasgespyker
is wat 2 voet vanmekaar af is. Hierdie platvorm kan maklik van een plek
na 'n ander op die plaas vervoer word waar die werk gedoen moet word.
Om die verskillende stowwe af te meet word 'n emmer, kruiwa of maatkas
gebruik.

So'n maatkas word sonder deksel of bodem gemaak, waarvan twee
kante uitsteek om as handvatsels te dien. Dit kan van enige gerieflike
grootte wees. By.: 1 voet binnemaat aan elke kant, sal 1 kub. voet inhoud

\ gee ; of 24 duim lank, 18 duim breed en 8 duim diep sal 2 kub. voet inhoud
he.

Veronderstel dat die kleiner maatkas gebruik word om 1 op 2 op 4
konkreet te maak. Sit die kas op die platvorm waar die konkreet aange-
maak moet word, vu! dit met sand, tel dan die kas op en laat die sand op
die platvorm agterbly. Herhaal dit, om 2 kub. voet sand op die platvorm
te verkry. Sprei die sand dan mooi gelyk oop 3 of 4 duim dik; sit die lee kas
bo-op die sand en vul dit eenmaal met sement. Die 1 kub. voet sement
word nou goed met die 2 kub. voet droe sand gemeng, totdat die kleur
van die mengsel deurgaans dieselfde is, wat wys dat die materiaal goed
gemeng is.

Die hoop moet ten minute driekeer omgewerk word. Die mengsel
word dan mooi gelyk oor die platvorm oopgemaak, dieselfde maatkas word
weer bo-op gesit en vierkeer met gebreekte klippe gevul. Werk alles nou
twee- of driekeer goed om solank dit nog in 'n droe toestand is en werk
dit dan in 'n mooi ronde hoop met 'n skopgraaf; maak 'n ronde gat in die
middel van die hoop en gooi water daarin. Die sement rondom die buitenste
kante van die hoop word geleidelik na die water in die gat gewerk en meer
water word geleidelik bygevoeg totdat die gewenste natheid verkry is.
Die water moet by voorkeur met 'n sprei-gieter toegedien word sodat
die sement nie kan wegspoel nie. Die hele mengsel moet dan driekeer
nat omgewerk word en dan in 'n hoop gepak word. By hierdie metode
van menging bestaan die moontlikheid dat die binneste deel van die hoop
konkreet nie omgewerk sal word nie.

'n Beter metode om te volg om die mengsel droog of nat om te werk
is om die hoop in 'n ander hoop om te werk en dit dan weer terug te werk
na die plek van die oorspronklike hoop. Dan is dit seker dat alle dele die
nodige aantal kere omgewerk is. Nadat die water toegedien is moet die
menging vinnig geskied en die konkreet onmiddellik gebruik word, want
die chemiese werking begin dadelik sodra die water toegedien is. Dus
hoe eerder die konkreet gebruik word, hoe beter sal die resultate wees,
vernaamlik in die somer wanneer die weer warm is. Konkreet moet gebruik
word binne 20 minute na dit met water aangemaak is.

Die hoeveelheid water wat bygevoeg moet word, hang af van die kias
werk wat gedoen moet word.

'n Slap mengsel loop af wanneer dit in 'n hoop of tussen twee vorms
gesit word en is geskik vir dun mure.

'n Middelmatige mengsel is soos jellie ; wanneer dit vasgestamp word,
dan skud dit en die water rys na die opperviak ; dis die mengsel wat die
meeste gebruik word en is geskik vir fondamente, vloere, watertenks,
ens.

'n Dra mengsel is soos kiam grond, en is geskik vir konkreet wat baie
you moet hard word. Dit moet egter deeglik vasgestamp word. Dit
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word nie vir gewone werk aanbeveel nie. Let op hoeveel water gebruik
word vir die aanmaak van die eerste hoeveelheid konkreet en as die resul-
taat bevredigend blyk, gebruik dan dieselfde hoeveelheid water vir derge-
like hoeveelhede. Indien te veel water gebruik word, sal die sand- en
sementmengsel geneig wees om van die gebreekte klip los te gaan ; aan
die ander kant kan die konkreet sonder genoeg water nooit sy voile sterkte
bereik nie.

Berekening van Hoeveelhede.

Die boer wil dikwels weet hoeveel sement, sand en gebreekte klip
nodig is om 'n seker werk te verrig. Sulke hoeveelhede kan as volg bereken
word :-

Ten Eerste.—Bereken die kubieke jaarts konkreet wat vir die voor-
genome werk nodig is.

Ten Tweede.—Vermenigvuldig daardie aantal kubieke jaarts met

22	 konkreet x 22
	of, uitgedruk in 'n ander worm,

sement ± sand -1- klip	 mengsel
en die resultaat daarvan gee dan die aantal sakke sement wat nodig is.

Ten Derde.—Vermenigvuldig die aantal kubieke jaarts konkreet met

	

1.55 x sand 	konkreet x 1.55 x sand
of, anders uitgedruk 	

	sement + sand + klip	 mengsel
en die resultaat gee aan die kubieke jaarts sand wat nodig is.

Ten Vierde.—Vermenigvuldig die aantal kubieke jaarts konkreet met

	1.55 x klip	 konkreet x 1.55 x klip

	

kl i p
anders uitgedruk,

	sement + sand + klip	 mengsel
wat gelyk is aan die kubieke jaarts gebreekte klip wat nodig is.

As die verhouding van klip in die mengsel dubbel die hoeveelheid sand
is, dan is dit duidelik dat die antwoord van die vierde berekening dubbel
so groot sal wees as die van die derde' berekening.

Byvoorbeeld, bereken die hoeveelhede materiaal wat nodig is om 'n
stoep te maak, 30 voet lank, 12 voet breed en 4 duim dik. Die mengsel
wat gebruik word is 1 op 2+ op 5.

Ten Eerste.—Kubieke jaarts konkreet.

= Lengte x breedte x dikte,

= 30 voet x 12 voet x 4 duim, uitgedruk in jaarts,

30	 12	 4 
X	 X 3 x 12

40 
of 4.44 kubieke jaarts.

— 9
Ten Tweede.—Sakke sement van 188 lb.

	

Konkreet x 22	 4.44 x 22	 4.44 x 22

mengsel	 1 + 22 + 5 —	 8.5

97.68
= 8.5 -- 11.49, se 11+ sakke sement.

Ten Derde.—Kubieke jaarts sand.

Konkreet x 1-55 x sand
mengsel
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4-44 x 1.55 x 2.5	 17.205	  = 2.02, se 2
1 + 2Z ± 5	 8.5

sand.

Ten Vierde.—Kubieke jaarts gebreekte klip.

Konkreet x 1.55 x 5	 4-44 x 1.55 x 5
— 	

mengsel	 1 ± 2+ ± 5

kubieke jaarts

34-41
= 4.04, se 4 kubieke jaarts gebreekte klip.

8.5

Dus is daar nodig 11+ sakke sement, 2 kubieke jaarts sand en 4 kubieke
jaars gebreekte klip.

(J. W. Cleghorne, Ingenieur, Landbouskool, Glen, 0.V.S.)

041	

Insit van 'n Konkreet-vloer.
Op die gewone manier waarop konkreet-vloere ingesit word, word die

hele vloer in een stuk ingesit en dan, voordat die konkreet set, word die
opperviak in vierkante verdeel deur nniddel van groewe. Die groewe word
gemaak omdat die konkreet, as dit krimp, natuurlik op die swakste pick
sal kraak en dit word gehoop dat die konkreet dan onder en al langs die
groewe sal kraak wat, teoreties gesproke, die swakste plekke is. Dit gebeur
dan ook in party gevalle, maar gewoonlik kom daar ook lelike krake op ander
plekke.

Om Krake op een Plek Saam te Trek.—Die volgende metode word aan-
beveel om krake, as gevolg van inkrimping te lokaliseer, m.a.w. die inkrimping
word nie toegelaat om oor die hele vloer plaas te vind nie, maar word beperk
tot bepaalde gedeeltes daarvan.

Gestel dat die vloer wat moet ingesit word 12 voet vierkant is en ver-
deel is in seksies soos aangetoon in bygaande skets. Deel die vloer in nege
dele, elkeen vier voet vierkant, en sit die vorms, wat gemaak is van vloer-
plank, in soos aangedui in die illustrasie.
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Om die nodige vorms tegelyk in te kan sit, is agt stukke, elk vier voet
lank nodig vir die hoek-vierkante ; en vier stukke, elk 3 vt. 10-4. dm. lank,
vir die middelste vierkant. Die vorms word in posisie gehou deur middel
van sestien penne, terwyl klein wigge gebruik word tussen die mure en
die hout, en tussen die aangrensende stukke hout, om die raamwerk stewiger
te maak. Die vierkante by die hoeke en die middel kan nou opgevul word,
en na die konkreet genoeg geset het, word die vorms weggeneem. As 'n
bietjie sorg bestee word aan die insit van die vorms, sal dit die insit en af-
werking van die konkreet bale vergemaklik. Die boonste rande van die
vorms moet so gelyk bo uitkom dat hulle as ryhoute kan dien as die vloer
ingesit word. Die bopunte van die penne moet onderkant die rande van
die vorms wees sodat die ryhout oor die bokante van die vorms beweeg
kan word. Na die vorms verwyder is, moet die gate waarin die penne
was, opgevul word en dan word stukkies bruinpapier gesny en teen die
kante van die vyf voltooide vierkante geplaas sodat die rand van die papier
'n half-duim onderkant die bo-oppervlak van die konkreet is. Die orige
vier vierkante word nou opgevul—die bruinpapier word nie verwyder
nie. Die papier verhinder vierkante, wat teenmekaar is, om aanmekaar
vas te sit. Die voee tussen die vierkante kan nou met die gewone groef
voorsien word, maar sorg dat die onderkant van die groef regoor die papier
is. Om seker te maak dat dit die geval is kan merke op die muur van die
gebou gemaak word voordat die laaste vier vierkante opgevul word, sodat
wanneer die groewe gemaak word hierdie merke gebruik kan word om
die ryhoute in die regte posisie te plaas. Die hele werk moet so vinnig
moontlik gedoen word sodat die nodige afwerking kan geskied voordat die
konkreet te droog is. Met die voltooiing van die werk moet alle voorsorg
geneem word dat die konkreet langsaam droog word, want daardeur word
lelike krake vermy. Eersteklas werk het al baiemaal op mislukkings inge-
loop omdat hierdie eenvoudige voorsorgsmaatreel verontagsaam was.

Egalige Droging.—Die doel is om te verhoed dat die buitenste van die
konkreet—die onderkant rowel as die bokant— vinniger as die binneste
gedeelte droog word, en om dit te bewerkstellig moet die volgende punte-
veral gedurende droe warm weer—nagekom word. Voordat die konkreet
ingesit word, moet die grond en die puinlaag, waarop die vloer moet rus,
eers goed natgegooi word sodat die grond nie die water uit die sement
kan trek nie, want dit sal die sement sleg maak. Die bo-oppervlak moet
vir 'n week heeltemal met nat sakke bedek word voordat dit aan die lug
blootgestel word.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Landbouskool, Glen, O.V.S.)

	004	

Versterkte Baksteendamrne.
In 1926 het ingenieur Van Meerten 'n ronde dam ontwerp, gebou met

'n baksteen-muur 41-duim dik en versterk met hoog-spanning omheinings-
draad, van dieselfde fatsoen as die ronde konkreetdamme wat deur ingenieur
Greaves ontwerp was. Die damme was in die begin bedoel om 'n voorraad
skoon drinkwater te hou vir skape en ander vee, en om die plek in te neem
van die ouerwetse gronddamme waar bale water verdamp, wegsyfer en
vermors word, en nooit behoorlik skoon is nie.

Omdat boere gewoonlik nie die nodige vorms beskikbaar het om kon-
kreetdamme te maak nie, is die baksteendam ontwerp, veral omdat boere
noodgedwonge kennis moet he van messelwerk met bakstene.
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Sulke baksteendamme kan bale goedkoper gebou word as konkreet -

damme, en is net so goed. Daar is nou seker at duisende van die damme
gemaak, en hoewel die oorspronklike dammetjies 'n middellyn van slegs
18 voet gehad het, en 6 voet diep was, met 'n inhoud van 10,000 gallon, is
daar noual damme met 'n middellyn van 100 voet en 'n inhoud van 350,000
gallon. Die groter damme word vir besproeiingsdoeleindes sowel as vir
suiping gebruik.

Verdere inligting in verband met sulke damme kan, op aanvraag, verkry
word van die Departement van Landbou en Bosbou, Uniegebou, Pretoria.

Witsels.
Hier word 'n paar reseppe vir witsel gegee waaruit enigeen wat geskik

is onder omstandighede, gekies kan word.

Vir algemene doeleindes.—Meng 1 sak gebluste kaik, 25 lb. sout en 5
pakkies geel oker met water. Laat die mengsel vir 3 tot 4 dae staan en roer
dit van tyd tot tyd om. Syg dit deur 'n baie fyn sif voordat dit gebruik word.
Verskeie merke oker verskil in sterkte, en hiervoor moet toegelaat word.

Spesiale Witsel.—Ondervinding het geleer dat witsel wat volgens onder-
staande resep aangemaak is, byna net so goed beantwoord op hout, steen
en klip as olieverf, en is baie goedkoper.

'n Half-skepel (4 gallon) ongebluste kalk word geblus met kookwater
en gedurende die proses toegehou. Syg dit deur 'n fyn sif en voeg dan by
1 „ peck " (2 gallon) sout wat in warm water opgelos is, 2 lb. gennaalde rys
wat vantevore in kookwater gesit en tot 'n dun pap gekook is, 4. lb. bismut
(„ Spanish whiting ") en 1 lb. ligkleurige lym wat opgelos is in warm water.
Meng hulle goed met mekaar en laat die mengsel vir 'n hele paar dae staan.
Hou die witsel wat so berei is in 'n ketel of draagbare bilk waarin dit verhit
kan word, en dien dit so warm moontlik toe met 'n verf- of witkwas.

Hardevet-witsel.—Plaas gelyke hoeveelhede hardevet en ongebluste
kaik in 'n groot emmer, met die ongebluste kalk bo. Voeg dan genoeg
warm water by om die kaik te blus. Sodra die hitte van die blussende kaik
die hardevet gesmelt het, moet die bestanddele deeglik omgeroer word
totdat hulle heeltemal goed gemeng is. Dien dan warm toe, indien moontlik,
met 'n groot kwas. Dit sal beantwoord op enige oppervlakte insluitende
sinkplaat. Die oppervlakte moet heeltemal droog wees voordat die witsel
.toegedien word. As verlang word dat dit wit moet droog, moet 'n klein
hoeveelheid blouse! bygevoeg word.

Turksvye-witsel.—Kerf turksvyblaaie fyn en laat dit vir 24 uur in water
om 'n roomagtige vloeistof te vorm. As hierdie vioeistof gemeng word

met gebluste kalk, vorm dit 'n perel-wit witsel wat vir baie jare goedhou.

'n Sementwas vir 'n ou tenk.

Los een deel sout op in so min water moontlik en meng in ses dele
cement. Indien nodig meng meer water om die mengsel coos dik room
te laat lyk. Maak eers die gate en voegpiekke van die tenk, wat behandel
moet word, nat met bogenoemde mengsel, maar nie so erg nat nie.
Hierdie „ room " word dan oor die binne- en buitekant van die tenk of
bak geverf.
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Op die foto is 'n ou geroeste tenk te sien wat by die vuilgoedhoop
opgetel is, en behandel is soos hierbo genoem, met twee lae van die mengsei

Ou Tenk wat, soos beskryf, met sementwas behandel is.

beide aan die binne- en buitekant. Toe die foto geneem is, het die houer
al weer vir langer as 'n jaar water bevat. Let op hoe die kraan vasgesit
is op die pick waar die sink alreeds heeltemal weggeroes was.

Gebruik van ou Motorolie.
in die tyd van voorspoed het baie boere motors, motorfietse en trekkers

gekoop, en as gevoig van verkwisting gedurende die volop tye moet alle
pogings aangewend word om te bespaar in tye van depressie. Die ou olie
wat uit die krukkaste van motor-enjins getap word, kan op baie maniere
voordelig gebruik word. Hier word 'n paar van die maniere aangegee

(1) Varke, veral hier in ons warm klimaat, hou daar baie van om in olie
te rol en hulle dan in die grond te skuur. 'n Laag motorolie,-1-ste tot k
duim dik, op die water in die varkroipoel, is nie alleen aangenaam en goed
vir die varke nie, maar bestry ook luise en verhinder muskiete om in die

rolpoel te broei.

(2) As daar nie 'n rolpoel vir die varke is nie, kan die ou olie nogtans
vir die varke gebruik word. Daar kan 'n skuurpaal, wat eenvoudig uit 'n
stuk boomstam of tak bestaan, regop in die varkkamp ingepiant word ; aan
die paal kan 'n sak, wat in die ou olie gedoop is, vasgemaak word op so'n
hoogte dat die varke hulle maklik daarteen kan skuur, en die vark sal die
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res doen. Bale varke loop in kampe waarin borne groei, en in so'n geval
kan die oliesak om 'n geskikte boomstam vasgemaak word.

(3) As daar 'n laag ou motorolie ongeveer 1 duim dik, op die water in
die varkdipbak gegooi word voordat die varke gedip word, sal dit luise ver-
wyder.

(4) Houtdraadpale, blokke waarop hout- of sinkgeboue gebou is, en
enige hout wat met die grond in aanraking kom, veral die ondergrondse
gedeeltes en die dele wat onmiddellik bo die grond is, kan in die ou motorolie
as 'n preserveermiddel gedoop word. Om die olie diep in die hout te laat
indring, moet dit onder druk in die hout ingeforseer word. Dis egter 'n
moeilike werk vir die boer, maar hy kan tog voordeel daaruit trek as hy
die onderpunte van die pale so lank as moontlik in die olie laat staan, want
dan sal daar darem 'n bietjie olie in die hout intrek.

(5) Op plekke waar steenkool opgeberg word, hoop daar altyd steenkool-
stof op wat selde gebruik word behalwe, miskien, wanneer daar stene
gebrand word. Hierdie steenkoolstof kan nog as brandstof gebruik word as
dit in klein steentjies gevorm word deur beesmis en water te gebruik. Die
nat beesmis dien as bindstof en die olie kan in plaas van die water gebruik
word ; op die manier word die ontvlambaarheid van die steenkoolstof-
stene verhoog en daar word op twee maniere bespaar.

(6) Die pluimveeboer kan ou motorolie gebruik om insekbesmetting
van sy pluimvee te voorkom of te bestry. Deur die hoenderhuis met 'n
mengsel van gelyke dele ou olie en krag-paraffien te bespuit, word voorkom
dat insekte soos luise, rooimyt en die hoenderbosluis in die hok kom. Deur
die toevoeging van paraffien kan die mengsel beter indring in die voee,
barste en openings in die hoenderhuis. As die mengsel in aanraking kom
met die insekte laat dit hulle versmoor.

(7) Om te verhinder dat konkreet sal vassit aan die houtvorms, wat
soms gebruik word wanneer met konkreet gewerk word, moet die vorms
met een of ander lets soos witsel, ghries of sagteseep gesmeer word. Ou
motorolie kan vir hierdie doel gebruik word. In die geval van versterkte
konkreet moet gesorg word dat daar geen olie aan die versterkingsmateriaal
kom nie, want dit sal as gevolg he dat die konkreet nie daaraan vaskleef nie.

(8) Ou motorolie kan ook as smeerolie gebruik word vir windpompe,
en ander stadig-bewegende werktuie, op plekke waar daar nie 'n groot
wrywing ontstaan nie, en waar die olie in 'n oliepot of lets dergeliks gehou
word. Die gebruikte olie is baie dun, en waar dit deur 'n gewone oliegaatjie
toegedien word, loop dit maklik uit die bus. As sulke olie gebruik word
om onbelangrike buste, ens., te smeer, moet die gebruiker onthou dat die
gewone buste meer dikwels geolie moet word, en dat oliebaddens of -bakke,
soos aan die nuwer modelle windpompe is, meer dikwels leeggemaak en weer
gevul moet word.

Filtreer van Olie.

Voordat die olie vir die tweede keer gebruik word, moet dit eers
deurgesyg word sodat alle water, vuilgoed of afsaksel wat daarin kan weer,
verwyder kan word. Die skets op volgende bladsy illustreer 'n tuisgemaakte
filter, gemaak van ou kanne of ander geskikte houers wat vir die doel gebruik
kan word.

Die onderste gedeelte, vir duidelikheid met stippellyne aangetoon,
bestaan uit 'n kan (1) waarin die gefiltreerde olie tap, en waarop die filter
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staan. Die filter is in 'n kan (2) waarvan die bodem (3) vol klein gaatjies
geslaan is. 'n Plat plaat (4), vol gaatjies, met kort pootjies daaraan, of wat
eenvoudig rus op stukkies yster (5) van 1--duim dik, word op die bodem
van die boonste kan gesit. Op die plaat word 'n laag katoenafval (6), ongeveer
3 duim dik as dit versadig is, gesit. Die werking is soveel beter as nog 'n
laag (7) van die katoen op 'n ander plaat (8) met gaatjies in, gele word ;

'n Olie-filtreertoestel.

hierdie plaat word in posisie gehou deur boute (9) wat vasgesit is deur
gate in die sye van die kan. Die vuil olie (10) syfer stadig deur die twee
lae katoenafval, en op die manier word meeste van die vuilgoed, ens., uit
die olie verwyder. Die gefiltreerde olie (11) word opgevang in die onderste
kan, waaraan 'n kraan gesit kan word am die olie te laat uitloop sonder
om die filter van die kan of op te lig. Voordat die katoen ingesit word, meet
dit deeglik geskud word sodat alle stof en losdeeltjies daarin verwyder
kan word. Die boonste laag moet meer dikwels as die onderste laag met
nuwe katoen vervang word. Hoe stadiger die filtrasie geskied, hoe suiwerder
is die olie wat verkry word.

(J. W. Cleghorne, Lektor in Ingenieurswese, Landbouskool, Glen, O.V.S.)

Mate, Gewigte, ens.
Lengte.

1 Duim 	 = 2.54 sentimeters = 25.4 millimeters.

1 Kaapse Voet 	  = 1 -033 Engelse voet.

1 Kaapse Roede 	 12 Kaapse voet.

1 Myl 	 8 furlongs = 1,760 jaarts = 5,280 voet
1 •6 kilometers (naasteby).

1 Kilometer 	  = 1,000 meters = e myl (naasteby).

1 Meter 	 100 sentimeters = 39.37 duim.

Omtrek van Sirkel 	  = 1272- X middellyn.
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Oppervlakte.

1 Acre 	  = 4,840 vk. jts. = 70 jaarts vierkant (naasteby).
1 Morg 	  = 600 vk. Kaapse Roede x 10,244 vk. jaarts

= 101 jaarts vierkant (naasteby).
1 Morg 	  = V acres (naasteby) = 1.44 Transvaalse

goudmynkleims (naasteby).
1 Hektaar 	  = 10,000 vk. meters = 1 ; morg (naasteby).
1 vk. Myl 	  = 640 acres = 302.4 morge.
Oppervlak van Sirkel 	  = ti x (middellyn) 2 .
Oppervlak van Driehoek 	  = + x basis x hoogte.
Oppervlak van Sfeer 	  = 2;2- x (middellyn) 2 .

Volume.

1 Gallon 	  = 4 kwarte = 8 pinte van 20 vloeistof-onse elk.
1 Pint... 	  = 34+ kubieke duim (naasteby) = 14 pond water

= omtrent 40 eetlepelsvol.
1 Gallon water weeg 10 pond.
1 Kubieke Voet... 	  = 1,728 kubieke duim = 1,000 vloeistof-

onse = 64. gallon.
1 Kubieke Voet water weeg 62.5 pond.
1 Lieter. 	  = 1,000 kubieke centimeters = 11 pinte

(naasteby) = 2.2 pond water.
1 Amerikaanse Gallon 	  =; Engelse Gallon.
1 Mud 	 31- skepels (naasteby) = 200 pond mielies

(naasteby).
1 Skepel 	 8 Gallon = 1.28 kubieke voet = 60 pond

mielies (naasteby).
1 Leer 	  = 127 gallon (naasteby) = 16 ankers = om-

trent 2 Hogsheads.
Volume van Silinder 	  = 4-1 x (middellyn) 2 x hoogte.
Volume van Sfeer 	 If x (middellyn) 3 .
Volume van Kegel of Pira-

mied 	  = -} x opperviakte van basis x hoogte.

Om die inhoud, in gallon, van 'n ronde tenk of dam to kry : meet die
diepte en die binne-middellyn in voet :-

Die inhoud (in gallon) is
dan  	 4.9 x (middellyn) 2 x diepte.

Gewig.

1 Pond (Avoirdupois) 	 16 onse (avoirdupois) = 7,000 grein = 453.6
gram.

1 Lang ton  	 2,240 lb.
1 Kort ton   = 2,000 lb. = 907.2 kilogram.
1 Kilogram 	  = 2.205 lb.
1 Metriese Karaat.. 	 200 milligram = 3.0865 grein.
Die gewig van tripens 	 7 karaat (naasteby).

Gewig van Gewone Metale (in ILL per kubieke voet).

Goud 	  1,203	 Gegote Yster 	 450
Lood 	 710	 Sink, Gegote 	 427
Koper... 	 550	 Sink, Gerolde 	 448
Staal 	 490	 Aluminium, Gegote 	 161
Smeedyster 	 480	 Aluminium, Gerolde ...... .. 	 171
Tin 	 460

N.B.-1 Kubieke voet water weeg 62+ lb.
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Temperatuur-metings.

Temperatuur, coos deur gewone kwiksilwertermometers of elektriese
of ander toestelle gemeet, word gewoonlik uitgedruk in „ Grade Fahrenheit "
of „ Grade Celsius ".

Die verwantskap tussen die twee temperatuurskale is as volg :—
F° — 32	 C°•

Stowwe.

Grade Fahr. Grade Cels.

9	 5 •

Smeltpunte, ens., van Gewone

Die vriespunt van suiwer water of die smelt-
punt van ys 	 32 0

Kookpunt van suiwer water (by seespieel) 	 212 100
Kookpunt van suiwer alkohol (by seespieel). 173 74.4
Smeltpunt van-

Byewas . 	 150 65
Swawel 	 234 121
Lood . 	 620 330
Aluminium  1200 650
Silwer 	 1830 999
Koper... 	 2000 1090
Gegote yster 	 2200 tot 2750 1200 tot 1500
Staal 	 3250 tot 4100 1800 tot 2250
Smeedyster 	 3250 tot 4300 1800 tot 2400

Smidswerk.
Smidswerk vereis bale praktiese ondervinding voordat mens kan hoop

om daarin bedrewe te wees. Nogtans kan 'n paar wenke van nut wees vir
boere en ander persone wat vir hulself klein werkies moet doen.

Die vervoerbare blaasbalk of es van die blaasbalktiepe of van die waaier-
tipe, is die beste vir klein werkies, en het die voordeel dat dit maklik

vervoer kan word wanneer dit nie gerieflik is om die werk
Die Blaasbalk. na die smidswinkel toe te neem nie.

Houtskool of smidskool word gewoonlik gebruik. Gewone
steenkool wat vir huishoudelike doeleindes gebruik word, lewer nie goeie
resultate nie, vernaamlik deurdat dit geneig is om klinkers en metaalskuim
te vorm.

Die afwesigheid van klinkers, d.w.s. saamgesmelte stukke uitgebrande
brandstof, is geneig om te verhinder dat lug deur die vuur trek, en deur
die hitte op sekere plekke te verskerp kan dit die metaal moontlik verbrand.

Die vuur moet sorgvuldig gemaak word, en die paar ekstra minute
wat geneem word om dit reg te doen, sal heeltemal goed bestee wees.

Gooi eers 'n laag fyn kool, omtrent 1+ duim dik, oor die boom van
die plaat of vuurherd ; begin dan die brandstof op te stawel onmiddellik
agter en voor die blaaspyp of lugopening en laat 'n ruimte van omtrent
ses duim tussen die voorste en agterste brandstof waar die vuur aangesteek
moet word. Gewoonlik word 'n stuk hout, wat groot genoeg is, in posisie
geplaas en die brandstof word om dit gepak. Die kool moet goed kiam en
vasgeslaan word met die vuurskop, en as dit klaar is moet die hout weg-
geneem word sodat net die werklike vuurplek oorbly. Die vuur word dan
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aangesteek met behulp van 'n bietjie houtskaafsels en 'n klein bietjie lug
van die blaasbalk. Die orige ruimte word met kool gevul wat af en toe oor
die vuur gehark en gestoot word om die verbruikte kole te vervang.

Sprinkel water af en toe oor die brandstof sodat dit 'n harde kors kan
vorm en op die manier die vuur bymekaar hou en ten voile gebruik maak
van die gasse wat deur die warm kool afgegee word. Spoor die vuur af
en toe aan en verwyder die as en enige klein kiompies klinker wat gevorm
kan wees.

Om die vuur aan brand te hou wanneer dit tydelik uit gebruik is, sit
'n stukkie hout in die middel en pak kole daarop. Krap die vuur altoos
oop en stel die Iuginlaat bloot wanneer die werk klaar is. Dit bespaar
brandstof en voorkom ongebrande gasse wat skade kan verrig wanneer
dit ontplof, om by die blaasbalk of waaier ingaan.

A. Groefgereedskap.
B. Saalwerk.
C. Verbinding.
D. en E. Swysing.
F. Verdikking.
G. Naelyster

H. Smeednael.
I. Deurslag.
J. Koubeitel.
K. Warmbeitel.
L. Snybeitel.
M. Tange.

Dit word you deur ondervinding geleer wat die regte hitte behoort
te wees, wat natuurlik afwissel volgens die metaal wat gesmee moet word.
swyshitte. Moenie aanhou om die metaal te smee wanneer dit te koud

is nie, want dit bederf die tekstuur en verswak die metaal.
Moenie metaal wat afbrand, in die vuur laat bly nie.
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'n Verskeidenheid van gereedskap word gebruik, maar vir gewone
werkies sal die wat in die skets aangetoon word voldoende wees. 'n Aan-

Gereedskap. beeld wat omtrent 200 lb. weeg, is heeltemal groot genoeg
en moet tenminste een vierkante en een ronde gat bo-op he.

Twee soorte hamers is nodig, nl. die handhamer en voorhamer : eersge-
noemde kan 21 tot 3 lb. weeg, terwyl die gewig van laasgenoennde van 8 tot
41 lb. kan wees volgens die klas van werk wat gedoen word. Ander gereed-
skap word gewoonlik in pare aangetref vir bo- en ondergebruik om voor-
werpe te fatsoeneer en te sny, ens.

lndien dit verlang word om 'n stukkie ronde yster te verdun, maak
die gedeelte, wat behandel moet word, warm en maak 'n keep rondom

Smeder dit waar die rand gevorm met word met huip van groef-y .
gereedskap, soos aangetoon word in Skets A. Moenie die

keep met die warm sethamer en beitel sny nie, want dit sal die vesel van
die yster sny. Deurdat die groefgereedskap ronde voorkante het, moet
die vesel eenvoudiglik verdun word sonder om die gedeelte onnodig te
verswak. As net een kant van die metaal verdun moet word, gebruik dan
net die boonste sethamer en laat die onderkant intussen op die aambeeld
rus.

As op 'n dik stuk metaal gewerk word, is dit sours voordelig om 'n ry
kepe te maak sodat die metaal vinnig verdun kan word voordat dit met die
handhamer en voorhamer reggeslaan word.

Wanneer 'n begin gemaak word met die werk, moet in aanmerking
geneem word dat die metaal rek en dat hiervoor voorsiening by die aanvang
gemaak moet word, anders moet 'n onnodige groot stuk metaal by voltooiing
afgesny word. Om die oppervlakte van die metaal gelyk te maak nadat
dit met die hamer uitgesmee is, gebruik die smeeblokke en voorhamer.
Die voorwerp moet vorentoe en agtertoe en in die rondte beweeg word
om alle hamermerke en ongelyktes van die oppervlakte te verwyder.
Hierdie proses word in skets B aangetoon. Indien die voorwerp plat gemaak
moet word, gebruik dan 'n plathamer en staan die voorwerp daarmee terwyl
dit op die aambeeld rus, soos aangetoon word in skets C. Wanneer die
yster verdun moet word, begin die proses by die end wat die verste van
die smid of is en werk geleidelik 'n duim of so terug na elke slag. Die smid,
asook die voorsianer, moet leer om met die middel van die hamer te staan
anders sal die werk 'n lelike en growwe vertoning maak en daar is ook die
gevaar dat die gereedskap na een of ander kant toe met die voorhamer
geslaan sal word. Terwyl yster roof-warm is, vorm oksiedblare vinnig op
die oppervlakte en dit moet met 'n staaldraad-borsel afgeskrap of op die
aambeeld afgestrek word, anders sal dit in die metaal ingeslaan word en 'n
growwe, lelike oppervlakte vorm.

Net die teenoorgestelde werking vind plaas by die verdikking van 'n
stukkie metaal as by die verdunning daarvan. In hierdie geval word die

verdikking. 
metaal dikker gemaak oor 'n sekere gedeelte van sy lengte.
Dit word gedoen deur die metaal op die plek, wat verdik

moet word, rooiwarm te maak, maar omdat dit onmoontlik is om die hitte
te bepaal op die juiste plek waar verlang word, word die metaal gewoonlik
op altwee kante van daardie plek afgekoel deur dit vinnig in water te steek
of deur die gebruik van 'n skepblik. Indien dit verlang word om die end
van 'n stuk metaal dikker te maak, moet die punt daarvan 'n bietjie afgekoel
word anders sal dit 'n verkeerde vorm aanneem terwyl dit verdik. As die
metaal kort genoeg is, laat dit dan met die een end op die aambeeld staan
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en slaan die ander end hard met die handhamer of voorhamer, namate die
dikte van die metaal ; anders kan dit horisontaal teen die aambeeld gehou
en sydelings met die hamer geslaan word. Lang stukke word gewoonlik
verdik deur die metaal op te lig en die end op die aambeeld, of op 'n yster-
blok op die vloer metaal te stamp.

Swysing is die kuns om twee stukke te las, onder die invloed van hitte,
sodat hulle uiteindelik een soliede stuk word. Dit word gedoen deur die

twee stukke metaal tegelykertyd op die regte mate warm
Swysing.

te maak—die swysingstemperatuur van yster is tussen 1,500°
en 1,600° F., en dit word bereik wanneer die yster vonke begin uitskiet.
Die kante wat verenig moet word, moet effens verdik en plat geslaan word,
soos aangetoon word in skets D, om opmekaar te pas en 'n groter opper-
vlakte te vorm vir swysing. Moenie die ende te fyn maak nie, anders sal
hulle maaklik smelt wanneer hulle op swysingshitte is. Terwyl die warm
yster uit die vuur getrek word, moet die oppervlaktes wat verenig moet
word, met sand gesprinkel word, wat 'n kieselaardige smeitmiddel vorm en
verhoed dat doppies gevorm word as gevolg van oksidering.

Die oppervlaktes word dan dadelik opmekaar geplaas en 'n paar ligte
slae word daarop gegee om die smeltmiddel uit te dryf en om dit aaneen
te las. Die smid en die voorslaner handel dan die werk af deur die een na
die ander daarop te slaan.

As staal gesmee word, word boraks in plaas van sand as 'n smeltmiddel
gebruik. Die vurklas, soos aangetoon in skets E, word dikwels gebruik
wanneer swaar werk gedoen moet word, maar die platlas word meer alge-
meen gebruik.

Weens gebrek aan ruimte is dit nie moontlik om baie van die talryke
werkies te beskryf wat die p'aassmid kan doen nie, maar twee voorbeelde

uit die allerdaagse werk kan behandel word.
Voorbeelde	 Laat ons eers die eenvoudige ysterpen bespreek wat op baie
van
werk.

mids-
dinge gebruik word. Neem 'n stukkie ronde ryster, wat lank
en dik genoeg is, nadat voorsiening gemaak is vir 'n kop wat

tweekeer so dik moet wees as die pen self. Verwarm en verdik dit soos aange-
toon word in skets F, en dryf dit deur 'n ooreenkomstige groot gat in die
smeeplaat G wat oor 'n bietjie groter gat in die aambeeld gehou word.
Begin nou die verdikte gedeelte te hamer en werk dit af met die plathamer,
soos aangetoon word in skets H. Meer as een opwarming kan hiervoor
nodig wees, en wanneer die smeewerk klaar is, verhit dit punt en slaan
die gat op die regte plek deur met die ronde deursiag I. Slaan dit van beide
kante af oor die smeeblok om die fatsoen van die pen te behou.

Laat ons in die tweede plek 'n eg behandel, wat by 'n oog afgebreek is.
Sny die gebreekte oog uit met lang ende en las 'n stukkie aan by die tweede
end. Swys nou 'n kort stukkie yster, van die regte grootte, aan die een
gebreekte deel en laat genoeg lengte oorbly vir verdikking vir die tweede
las. Verdik die yster waar die oog weer gevorm moet word en werk hierdie
gedeelte af deur eers 'n ronde en dan 'n vierkantige deursiag te gebruik,
wat groot genoeg is vir die tand van die eg.

Wanneer die tweede las gemaak word, moet gesorg word om die regte
afstand tussen die tande te behou anders sal dit bulging veroorsaak.

Om Gereedskap te Temper.

Metaal word getemper met die doel om die graad van brosheid, wat
veroorsaak word deur die hardmaakproses, te verminder. Ongelukkig word
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die hardheid gedurende die temperproses beInvloed, maar wat gesoek word,
is 'n punt tussen uiterste hardheid en brosheid aan die een kant, en 'n uiterste
sagtheid en taaiheid aan die ander kant.

Met temper word die staal tot 'n matige temperatuur verhit ; die
hittegraad bepaal hoofsaaklik die resultaat. Die metode van afkoeling-
of dit in die lug, of in kou water gebeur—maak geen verskil nie. Hoe laer
die temperatuur waartoe die staal in die temperproses verhit word, hoe
minder word die hardheid beinvloed. Die regte temperatuur word aangedui
deur die kleur—soos in onderstaande lys—wat deur die laag oksied op die
oppervlakte van die metaal aangeneem word :—

Geel.—Ligte draaigereedskap, voorkante van hamers, uithol-beitels,
skrapers vir geelkoperkussingblokke.

Strooi-geel.—Skarlemme, hout-graveergereedskap,	 kotterbeitels,
skroefsnykussings, skroefbore.

Ligpers.—Klipbore, boorysters, steenhougereedskap, spiraalbore,
skaafbeitels, afhouers, deurslae, gutsbeitels.

Donkerpers.—Plat bore vir geelkoper, dryfysters, avegare, skerp-
hamers, handbeitels vir staal en gegote yster, byle, dissels, handbore.

Ligblou.—Skerphamers vir smeedyster, kantbeitels, naalde, skaaf-
beitels vir sagte hout.

Blou.—Metaalsae, skroewedraaiers, houtsae, vere in algemeen.

Op vuil staal, waarop waarskynlik reeds 'n laag oksied is, sal die kleure
nie duidelik sigbaar wees nie. Skuur die metaal, voordat dit warm gemaak
word, eers blink met 'n stuk sandsteen, dan sal die kleure duidelik sigbaar
wees. In kunsmatige lig is die tinte bale misleidend, en dis beste om die
werk in die daglig te doen.

As daar nie 'n goeie hoeveelheid steenkool beskikbaar is nie, kan mens
goeie resultate met 'n houtskoolvuur kry. Om fyn gereedskap te temper,
of waar 'n eenvormige temper oor die hele iengte van die werktuig nodig
is, kan goeie resultate verkry word deur eers 'n plat stuk yster rooiwarm
te maak en dan die stuk gereedskap daarop te laat le totdat die gewenste
temperatuur bereik is. Gedurende die verhittingsproses moet die werktuig
herhaaldelik omgedraai word, ten einde 'n egalige temperatuur te verkry.

Die blus (skielike afkoeling) van staal op die laagste temperatuur waarop
dit hard sal word, lewer die sterkste en taaiste werktuig, terwyl wanneer
die werktuig verhit word tot op die maksimum temperatuur wat hardheid
veroorsaak, sal skielike afkoeling die maksimum hardheid en brosheid ver-
oorsaak.

Dis gevind dat die temperatuur en tinte afwissel volgens die kwaliteit
van die staal wat gebruik word, en in so 'n geval kan dit die beste deur
proewe vasgestel word. In meeste gevalle is die voorkante van snygereed-
skap, soon beitels, harder as die blad daarvan, en hierdie hardheid word
verkry deur die voorkant en ongeveer twee duim van die blad skielik in
water of te koel, totdat dit 'n grysagtige tint kry wanneer dit uitgehaal
en noukeurig dopgehou word terwyl die hitte geleidelik van die warm
blad na die voorkant gelei word. Namate die hitte na die voorkant terugkeer,
word die hardheid verminder, en die finale afkoeling moet gedoen word
sodra die pers-tint oor die hele blad sigbaar is, maar nog nie op die voorkant
nie. Op hierdie wyse word 'n werktuig met 'n harde voorkant en 'n taai
blad verkry.

(R. H. M. Jackes, Werktuigkundige Afdeling, Potchefstroomse Landbouskool.)
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Bokseile Waterdig te Maak.
Strek die seil goed wyd uit, en skrop dit skoon met warm water en

soda en hang dit op om droog te word. Smelt 21 lb. uitgesmelte vet in een
gallon goeie, gekookte lynolie. Vryf die sell daarmee in met 'n groot stuk
watte ; hang dit weer op om droog te word, en herhaal die proses tot die
binnekant tweemaal en buitekant driemaal gesmeer is. As die sell goed
droog geword het tussen elke smeer van olie, sal dit heeltemal sag en buig-
saam wees, en sal nie kraak nie. As vernis of ander droers daarmee gemeng
is, sal dit die seil laat kraak. As die sell eenmaal 'n jaar met die oliemengsel
gesmeer is, sal dit vir tien jaar waterdig bly, al word dit gedurig gebruik.
Die naam kan op die sell geverf word met die gewone olieverf, verdun met
goud-„ size ".

'n Ander manier om hierdie resultaat te verkry, is om die sell skoon
en droog te maak en dan 21 lb. talk en 'n blik Stockholm-teer (7 lb.) deur-
mekaar te maak bo 'n klein vuurtjie. Smeer die mengsel dan op die sell,
maar nie solank dit nog te warm is nie. Laat die seil vir 'n paar dae oop le
sodat dit nie kan verhit nie, want dit sal die sell beskadig.

Om 'n jas waterdig te maak, gebruik gelyke dele vislym, aluin en seep,
met genoeg water om te meng. Smelt elkeen allenig en meng die oplossings.
Smeer die verkeerde kant van die materiaal met die rnengsel en laat dit
goed droog word. Borsel die materiaal goed uit, eers met 'n droe borsel,
en later met 'n borsel wat effens nat is.

Brei en Looi van Velle.
Om goeie velle te looi of om goeie rieme te brei, moet die vel reeds

by die afslag goed bewerk word. 'n Ye! wat onverskillig afgeslag en ongesout
buite gehang word om te droe, word deur die son sodanig verbrand, dat dit
nutteloos word vir die mark of vir gebruik op die plaas. Om goeie resultate
te verkry, moet die voorskrifte in hierdie artikel gevolg word.

Om 'n goeie vel te kry moet dit sorgvuldig afgeslag, behoorlik gesout
en in die koelte gedroe word. Moenie die vel spalk nie. (Sien ook bladsy
279.)

Afmaak van Hare.
Die groot geheim van hare-afmaak is dat die vel tot op 'n seker punt van

verrotting gebring moet word. Voorsorg moet in elk geval geneem word
dat dit nie te ver vrot nie, want so'n vel het baie waarde verloor.

Die boer het nie altyd tyd om die vel na afslag dadelik te bewerk nie,
en sodoende is dit droog en hard as by daarmee begin. As die vel reeds
droog is moet dit goed in reenwater of ander sagte water geweek word om
sy oorspronklike sagheid terug te kry. As die vel nat is, kan een van die
volgende drie metodes aangewend word om die hare af te maak :-

Rol die vel toe, haarkant na binne. Maak 'n gat van ongeveer 6 duim
diep in die grond, sit die vel daarin en gooi dit toe met 'n laag grond, en

hou dit goed klam. Kyk kort-kort of die hare losgaan, veral
(I) Grond-	 op die penskant waar die hare vaster sit. As die hare begin
metode.

loskom, haal dan die vel uit en krap die hare af.

Die metode is doeltreffend, maar die werk moet bale noukeurig gedoen
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word, aangesien die vel maklik kan vrot of verbrand. Vou die vel op en

(2) Mishoop- sit dit tussen vars, klam mis ; sodra die hare begin afgaan
metode.	 word dit verder behandel.

Die veiligste, en, volgens ondervinding, die beste metode is die gebruik
van semels. Maak 'n klompie koring-semels goed klam met reen- of sagte

water, bring dit op die haarkant van die vel, en you die vet
(3) semels-	 dan toe en sit dit in 'n vat. Na ongeveer vier-en-twintig
metode.

uur word die vel getoets om te sien of die hare maklik afgaan.
Die voordele van die metode is dat die vel nie so you vrot nie, en dit is ook
skoner en witter van kleur, en die onaangename reuk deur die ander
metodes teweegbring, is nie daar nie.

Kalk of aluin, of altwee, word nie aanbeveel nie. Die rede is dat die vet
te bros word, en die rieme daarvan gesny, is wel sag, maar bly droog al word
hulle met vet behandel.

Rieme brei.

Na die hare afgemaak is, is die algemene praktyk om die vel oop te
spalk en in rieme te sny solank dit nog klam is. Daar is drie metodes om
rieme te brei, naamlik : Die eerste metode is om die punte van die vel eers
of te sny, dan word 'n strook van 1+ tot 2 duim breed (volgens dikte van die
vel) al in die rondte gesny tot daar net 'n klein stukkie in die middel oorbly
wat onbruikbaar is vir rieme. So'n riem is sowat 70 tot 80 tree lank
en dit word nou oor die balk van 'n brei-paal of sterk tak van 'n boom gesit,
en deur 'n hingsel aan 'n swaar klip of wiel oor en deur gevolg tot die heie
lengte van die riem opgebind is. Die twee punte word dan vasgemaak
deur 'n oog te sny in die gerieflikste plek en daar te bind.

Fig. 1.—'n Vel word opgesny vir rieme.

Die tweede metode is om die vel in sy lengte deur te sny in rieme. (Fig.
1). Elke riem kry dan 'n oog op sy twee punte. Die rieme word dan aan-
mekaar vasgemaak, deur een end deur die oog in die volgende riem te steek
en die end van laasgenoemde deur die oog van die vorige te voer en dwars-
deur te trek, en so aan tot al die rieme aanmekaar geskakel is.
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'n Derde metode is om die vel gladnie op te sny nie, maar heel te brei.
Gate word gesny in die kop- en stertkant van die vel omtrent elke ses
duim vanmekaar, waardeur rieme gevleg word, wat op dieselfde manier as
in die vorige metode aan die breipaal en breiklip vasgemaak word. Hierdie
metode van brei is nie baie bevredigend nie, daar dit moeilik is om die vel
orals behoorlik te brei, omdat die dunste gedeeltes natuurlik gouer sal
brei en sag word as die dikstes, wat telkens harde, ongebreide plekke het.
'n Beter metode om die heel vel te brei, as is voig : Die vel moenie te nat
wees nie, anders neem die brei te lank. Die vel word in 'n sak opgerol
en met die voete getrap en gestamp. Sodra die sak nat is moet 'n ander
sak gebruik word. Na 'n tyd as die vel begin of te droog, word dit met vet
gesmeer op die vleiskant en dan weer goed getrap tot die vet begin deurwys
op die haarkant. Die vel word dan opgehang, en as dit die volgende dag
hard voel, moet dit weer op dieselfde manier behandel word. Dit is raad-
saam om ongesoute vet te gebruik.

Hoe om rieme te brei.

Met die drie genoemde metodes is die brei maar dieselfde. Deur middel
van 'n breistok, omtrent 8 tot 10 voet lank, wat deur die hengsel van die

breiklip gesteek word, word die rieme styf opgedraai. Die
Wanneer is breistok word dan uitgeruk en diegewig van die breiklipRiee
GGar

m
 ?	 veroorsaak dat dit vinnig losdraai en weer na die ander kant

begin opdraai. Sodra dit tot stilstand kom, word dit weer
in die teenoorgestelde rigting opgedraai, ens. As die vel behoorlik nat is,
moet die water in die begin van die draai al begin uitdrup.

Die rieme moet aanhoudend gedraai word vir omtrent twee tot drie
dae en met vet gesmeer word net voor hulle heeltennal droog is. Die vel
of rieme is gaar, dit wil se, genoeg gebrei, as dit wit wys tot op die murg
wanneer 'n sny daarin gemaak word, d.w.s. daar moenie 'n swart streep
in die middel wees nie.
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Klein wildvelle, wat vir voorslae bedoel is, kan met die hand gebrei
word, maar middelmatige velle brei beter in 'n sak. Sodra die sak nat word,
moet 'n droe sak gebruik word. As die vel byna droog is, moet vet op die
vleiskant gesmeer en behoorlik ingewerk word tot die vel droog is.

Looi van Velle.

Daar is verskillende reseppe vir die looi van velle. Die volgende resep,
soos gepubliseer in die Landboujoernaal van Julie 1922, is om velle te looi
waarvan die hare nie afgemaak word nie, en nie vir sole of oorleer bedoel is
nie :-

Bale Klein Velletjies.—Die eenvoudigste metode is om die velletjie in
te sout met 'n mengsel, bestaande uit 2 dele salpeter en 1 deel aluin, in die
vorm van 'n poeier. (Salpeter is die beste, maar as mens dit nie het nie,
gebruik dan sout.) Vrywe die vleiskant van die huid met die poeier, en
sorg om elke part daarvan goed met die mengsel te bedek. Rol die vel toe
en !é dit vir verskeie ure lank op 'n koel piek. (In koue winterweer kan
dit taamlik lank opgerol bly le). Daarna moet dit gespan word, en 'n weinig
droe. Dan word dit geskrap en voor dit heeltemal droog is moet die vel
gevrywe en gedraai word tot dit sag is.

Medium velle.—Dis ook 'n taamlike eenvoudige resep en word aangegee
vir klein- tot middelslagvelle, maar dit kan ook vir taamlike groot velle
gebruik word. ('n Vloeistof verdien voorkeur bo die droe sout-middel,
deurdat dit minder kans gee dat enige deel van die vel aan die bewerking
ontsnap.) Los 'n kwartmaat gewone sout en een ons swawelsuur op in
een gallon water, by voorkeur sagte of reenwater, en bewaar die mengsel
in 'n glas-, erde-, of enemrnelskottel. 'n Gewone metaalskottel moenie
gebruik word nie ; in die uiterste geval kan ook 'n paraffienblik gebruik
word. Swawelsuur en sout het elk hul eie werking, en daarby reageer hulle
nog, en vorm 'n sekere hoeveelheid glaubersoute, wat mens soms gekristal--
liseer sien op die hare van die vel wat in die mengsel geweek is.

Week die vel 'n dag of langer in die mengsel. Was die vel dan goed
met seep en warm water, spoel en wring dit uit, vrywe die vleiskant met
seep, hang die vel oor 'n lyn, tou of riem, met die vleiskant binnetoe, en
laat dit daar tot dit byna droog is. Wanneer die hare droog is, dog die vel
self nog effentjies klam, skrap die vleiskant goed met 'n stomp werktuig.
Daardeur word vet, stukkies vleis en ander weefsel verwyder, en die vel
word byna wit. Dis verbasend hoeveel vet van sommige velle kan geskrap
word. Span dan die vel, maar voordat dit heeltemal droog is moet dit
gevryf, gedraai en gerol word, tot dit sag en buigsaam is. As een of ander
gedeelte hard bly, moet dit nogeens geseep en ingevrywe word.

'n Ander metode vir medium velle is om 'n sterk warm seepsop aan te maak
en die vel daarin deeglik te was. Week die vel dan twaalf uur of !anger
(ooreenkomstig sy grootte) in 'n oplossing van een pond sout, een pond
aluin en twee gallon warmwater. Hang die vel op om uit te drup, met die
vleiskant binnetoe. Span dan die vel met die haarkant onder, maar sodat
die lug daar onderdeur kan speel. Voor die vel heeltemal droog is, moet
die vleiskant gesprinkel word met 'n poeiermengsel van gelyke dele aluin
en salpeter. Wanneer dit dan goed droog is, moet die vleiskant met 'n
stomp mes geskrap en dan met puimsteen of sandpapier geskuur word.

Bostaande resep is uitstekend gevind vir velle van skape, bokke, wild-
bokke en vulletjies. Vir groter velle is dit beter om hulle langer as twaalf
uur in die oplossing van sout en aluin te le.
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Die volgende metode eis bale werk, maar is besonder goed vir groot,
en natuurlik ook vir kleiner velle :-

Week die vel in warmwater, rek en skrap dit dan goed op
Om Groot	 die vleiskant. Smeer dit daarna met 'n pap bestaande uit

el le
te Looi.	 gelyke dele salpeter, boraks en glaubersout wat met warm-

water klam gemaak is. Vou nou die vel op, met die vleiskant
binnetoe, en laat dit vier-en-twintig uur 18 ; was daarna in warmwater.
Smelt dan twee onse goeie seep, een ons was-soda en 'n half ons boraks en
smeer die vleiskant daarmee. Vou die vet op en laat dit vier-en-twintig
uur 18. In warm weer moet die vel opgepas word as dit opgevou 18. Los
een pond aluin en twee pond sout op in 'n paraffienblik vol (4 gallon)
warm sagte of reenwater. Sodra die oplossing cover afgekoel is dat mens
nie weer die hande daarin kan brand nie, word die vel daarin gete en moet
daar twaalf uur lank bly week. Neem dit dan daaruit, en wring en hang dit
dan weer twaalf uur lank oor 'n lyn of riem. Die laaste droog- en weekproses
moet so deurgaan tot die velle sag genoeg geword het. Die gewone rek,
vrywe en wring eindig dan die werk.

Brei van Gelooide Velle.—Sodra die velle klaar gelooi is, word hulle
gebrei, d.w.s. hulle word gerek, gevrywe, gewring en gerol tot hulle sag
en buigsaam is. Ook word die vel daardeur veel ligter van kleur. By velle
van gewone grootte word die werk met die hand gedoen. Groot velle
kan gevou en, om die breiproses te voltooi, met die voet getrap word. Som-
mige persone gebruik kleursel (of tint) by die looi om die vel sag te maak,
maar tog bly dit altyd noodsaaklik om die velle 'n weinig te brei. Veral
groot, dik velle moet lank en goed gebrei word. Ofskoon vet van die vel
geskraap is gedurende die looiproses, moet daar tog by die brei weer vet
aangesmeer word. Natuurlik word dit dan net aan die vleiskant gesmeer,
en niks aan die haarkant nie, want dis om die velle sag te maak en die vet
moet goed ingevrywe word, sodat dit kan intrek. By groot velle is vet 'n
absolute noodsaaklikheid. Middelslagvelle het nie so bale nodig nie en
klein velle het weinig of niks vet nodig nie. Goeie resultate is ook verkry
deur 'n goeie soort smeer (dubbin) inplaas van vet te gebruik.

Looi van Velle vir Sole en Oorleer.

Die metodes hieronder genoem is gebruik om velle te looi vir sole,
oorleer, tuie, ens.

Die volgende is 'n ou resep vir die maak van blou (of kroom) sole :
Nadat die hare op die gewone manier afgemaak is en terwyl die vel nog

klam is, word 'n emmer goed natgemaakte koring-semels
Looi met	 op die haarkant van die vel gesit. Vou die vel op en sit dit
Vitrioel.

vir vier-en-twintig uur in 'n kuip of vaatjie. Daarna, as die
vel goed gesuur of uitgerys is, word dit uitgehaal en goed afgewas met reèn-
of enige ander sagte water. Skud die water af en gooi die vel oop en strooi
die volgende mengsel daarop : 1 lb. sout, lb. alum, en 2 onse vitrioel
(sulfaat van koper). (Hierdie gewigte is proporsioneel en die hoeveelheid
wat nodig is hang af van die grootte van die vel.) Sorg dat die vel orals daarmee
goed bedek is. Vou die vel sorgvuldig op, en laat dit vir vier-en-twintig
uur of langer 18. Solank die vel in die vitrioel-mengsel is, moet dit nou en
dan vervou en geklop word en wanneer die mengsel goed deurgetrek is
kan dit uitgehaal en gespalk word. As sagte soot verlang word, moet die
velle gebrei word soos hierbo genoem. Die vel kan dan ook versigtig
gespalk word totdat dit goed uitgedroog is.
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Die ou metode is omtrent die veiligste, maar dit neem tyd. Die bergbas
word as bas afgekap, die stam sowel as die takke en blare word gebruik.

Neem 'n balie (hoe groter, hoe beter), en strooi eers 'n klompie
Looi met	 blare onderin, nie te dik nie, maar sodat hulle net mooi aan-
Bas en
Ber bas. mekaar le. Die vel wat alreeds vir 'n dag of twee geweek het,

word dan in die balie gesit, en as dit nodig is om dit te you
strooi weer 'n klompie blare tussenin en bo-op. As meer as een vel gelooi
word, kan hulle opmekaar gele en op dieselfde manier behandel word. Gooi
nou net genoeg water by (reen of ander sagte water) om die velle goed te
dek. Na vier dae kan die velle getrap en geroer word, daarna at om die ander
dag, en as daar tyd is kan dit daagliks gedoen word. Op die agste dag moet
die vel of velle uitgehaal en in 'n koel pick vir 'n paar uur opgehang word
om lug te kry. Sit die velle weer in die balie terug en voeg nog blare of takkies
by. Die velle word dan weer at om die ander dag getrap en geroer. Dit moet
elke agt dae uitgehaal en behandel word, coos na die eerste agt dae. Na
drie weke moet nuwe bas en water ingesit word. Nou kan die stam wat fyn
gebreek is, sowel as die blare en takke, gebruik word.

Dit neem omtrent vier weke voordat 'n vel klaar is. Om te kan sien
of die vet goed gelooi is, maak 'n sny naby die kant, en as die kleur dwarsdeur
getrek is, is die looiery voltooi. Die vel word dan uitgehaal, opgehang en
goed uitgerek. Dis die beste om die vel op 'n houtvloer te spalk, en om dit
mooi getyk te kry kan dit 'n bietjie uitgestoot word met 'n graaf.

Gebruik eers die blare in die begin van die looi, en voeg dan later die
takke en stamme by ; die blare is nie so sterk as die stam nie, en dit is beter
vir die vel.

Die bas van die soetdoringboom is ook 'n goeie looistof en word op
dieselfde manier as die vorige gebruik. Met doringbome is dit beter om

Doringbas. 
die bas van jongbome in die begin te gebruik en later 'n
bietjie bas van 'n ou boom by te voeg.

Die eersgenoemde looistof gee 'n ligte gelerige kleur aan die leer,
terwyl die laasgenoemde 'n donker rooiagtige kleur gee.

Waar klein- of wildvelle vir oorleer met bas gelooi word, kan die velle
eers gebrei word, maar dit gee beter resultate as die vel na die looi gebrei
word. Vet hou die vel mooi sag en kan dus met die brei gebruik word.
Gebruik altyd reen- of enige ander sagte water. Kalk- of brakwater bevat
themikaliee wat die vel kan beskadig.

(H. H. Borckenhagen, Landbouskool, Potchefstroom.)

Grasperke.

Op plase waar die ktimaatstoestande geskik is, dra 'n grasperk wat
goed in orde gehou word bale by tot die verfraaiing van die werf, en so'n
perk kan sonder veel moeite en onkoste aangeplant word. Nadat besluit
is waar die perk moet kom, moet die grond afgemeet en alle plantegroei
daarvan verwyder word. Die grond word dan diep losgekap en gelyk-
gemaak. Nadat die grond deeglik berei is, moet 'n geskikte grassoort
gekies word om daarop te plant. In Suid-Afrika is dit nie die gewoonte
om perke te saai nie, dog om steggies van een of ander oorjarige rankgras
te plant.
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Die grassoorte wat die meeste vir perke gebruik word, is soorte van
Cynodon (kweekgras of Bermuda-gras, Transvaalse kweek, regte kweek

Germiston- of Florida-gras, Bradley-gras), 'n soort van Penni-
Geskikt
Grassoorte

e	 setum (kikuyu-gras) 'n soort van Stenotaphrum (Buffelskweek)

vir Perke. en 'n soort van Dactyloctenium (crow-foot).
Die genus Cynodon is wydverspreid in Suid-Afrika, en soorte

van hierdie genus is die mees populere grasse vir perke in Transvaal. Almal
van hulle, met die uitsondering van kweekgras, maak 'n fyn sagte perk.
Kikuyu is 'n uitstekende gras vir perke in streke wat 'n hoe reenval het,
dog neem bale krag uit die grond en is geneig om sy ondergrondse ranke
tot in blombeddings deur te stoot. Die buffelskweek (Stenotaphrum secun-
datum) word in die Kaap en ander plekke langs die kus algemeen vir perke
gebruik, terwyl Dactyloctenium soms in Natal vir perke gebruik word.

Nadat besluit is watter soort gras geplant sal word, moet aandag aan
die planttyd gegee word, want hiervan hang die sukses of mislukking van die

Planttyd,
onderneming tot 'n bale groot mate af. Die gras moet geduren-
de die reenseisoen geplant word, en as daar na die planting

warm weer met of-en-toe 'n bui reen ondervind word, kry die wortels kans
om goed te groei.

Met die verskillende grassoorte sal die afstande tussen die plantjies
ook afwissel, dog 'n veilige reel is om die steggies 3 tot 6 duim vanmekaar
te plant in rye 6 tot 9 duim vanmekaar. In die geval van kikuyugras kan
die afstand tussen die rye tot 2 voet wees. Wanneer die oppervlakte van
die grond goed bedek is met gras, moet dit gerol word met 'n ligte roller,
ten einde die klein klippies in die grond te druk voordat die gras gesny
word.

Moenie die gras te hoog laat groei voordat dit gesny word nie, want
deur voortdurend te rol en te sny, vorm daar 'n grasmat op die oppervlakte.

Ten einde 'n grasperk in uitstekende kondisie te hou, moet
Versorging dit eenmaal per jaar 'n bobemisting ontvang. 'n Geskikte
van die
Grasperk. mengsel vir die doel is een of ander kunsmisstof, byvoorbeeld,

bloedmeel of ghwano, en grond ; een paraffienblik vol kuns-
misstof by ses kruiwavragte grond. Voor die toediening van die bobemisting
moet die perk goed natgegooi word, en die oppervlakte van die grond kans
kry om of te droog. Moenie onmiddellik na die toediening van die bobe-
misting die perk weer natgooi nie, dog wag totdat die oppervlakte goed
bedek is met nuwe grasblaartjies. Ingeval dit kort na die toediening van die
bobemisting reen, moet die kors wat daar vorm, weer gebreek word. On-
kruid gee 'n perk 'n slegte voorkoms, en as die onkruid deeglik uitgeroei
word nadat die gras geplant is, spaar dit later bale moeite omdat dit moeilik
is om onkruid uit te roei op 'n perk wat goed aan die groei is.

(Dr. E. P. Phillips, Hoof-planikundige, Afdeling Plantenywerheid.)

Versorging van die Byekorf.
Die byeboerderybedryf as sulks het nie in Suid-Afrika cover gevorder

as wat dit moes gevorder het nie. 'n Groot deel van ons boere huisves
hul bye in primitiewe kaskorwe met die gevoig dat die bye nie soveel
heuning maak as wat huile behoort te doen nie. Dis bereken dat 'n paar
miljoen pond jaarliks vir ons land verlore gaan omdat die nodige aandag
nie daaraan gegee word nie, hoofsaaklik, soos dit lyk, weens onkunde.
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Die soort byekorf wat aanbeveel word, is die moderne Langstroth-
byekorf met 10 verskuifbare rame. Hierdie byekorf is tydens die afgelope

eeu deur Eerwaarde L. L. Langstroth ontwerp. Dis die
Soort standaardkorf in die meeste lande waar bye op groot skaalByekorf
aanbeveel

wat 
aangehou word, en die primitiewe kaskorf in Suid-Afrika

word.	 word geleidelik daardeur vervang.

Dit het die volgende voordele bo die kaskorf :-

(1) Die heuning kan deur middel van 'n masjien, bekend as 'n slinger-
masjien, verwyder word. Die lee koeke kan dan weer teruggaan na die
korf vanwaar dit geneem is ; die bye sal dit skoonmaak, enige heuning daarin
verwyder, die stukkendes regmaak, en die koeke weer met heuning vul.
As 'n slingermasjien nie beskikbaar is nie, moet die koeke uit die rame
gehaal en fyngedruk, en die heuning deur botterdoek gesyg word. Dan
word weer nuwe heuningkoekplate in die lee rame ingesit, en in die geval
sal dit 'n tydjie duur voordat die koeke opgebou is, met die gevolg dat
tyd verlore gaan, en daar sal ook 'n groot hoeveelheid heuning verbruik
word om voldoende was to verkry.

Korf met 'n hout-rand rondom die bodem.

(2) Swermvorming, of die natuurlike verdeling van swerms, kan beheer
word as 'n moderne korf gebruik word. Dit gebeur onder normale om-
standighede wanneer die koningin die hoogtepunt van eierlegging bereik
het ; en as daar nie behoorlike aandag aan die swerms gewy word nie,
word hulle so klein dat die heuningvloei, wat dikwels net na die verswer-
mingstydperk voorkom, nie ten beste gebruik word nie.

(3) Die troning van nuwe koninginne kan stelselmatig geskied as 'n
moderne korf gebruik word. Baie byeboere besef nie die belangrikheid
van die koningin in 'n korf nie. Op haar rus die plig om eiers te le, Sy kan
van enigiets op tot 2,000 eiers per dag le. In Suid-Afrika, waar die winter
betreklik matig is, le die koningin gereeld dwarsdeur die jaar, en na 'n
jaar of twee begin haar levermoe afneem. Dit is derhaiwe wenslik om
minstens eenmaal elke twee jaar, liefs eenmaal per jaar, 'n nuwe koningin
te troon.

(4) As moderne korwe in gebruik is, kan werksaamhede sons vereniging
en vermeerdering, voeding, ens., van swerms maklik uitgevoer word. As
die korwe gereeld ondersoek word, kan hulle behandel word ten einde te
verseker dat daar 'n voldoende aantal bye sal wees om die beste gebruik.
van 'n heuningvloei to maak.
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(5) As bye in moderne korwe gehou word, kan broeiselsiektes ontdek
en deur middel van die nodige behandeling bestry word. Dit is hoegenaamd
nie moontlik waar bye in primitiewe kaskorwe gehou word nie.

Die voorgenome byeboer word nie aangeraai om op groot skaal te
begin nie ; baie beginners het al in wanhoop touopgegooi, omdat hulle

Aanvanklike aan die begin te geesdriftig was. As die byeboer nie deeglike
Werksaam- kennis van byeboerdery het nie, kan 'n hele seisoen se heuning-
hede. oes deur sy onkunde verlore gaan.

'n Goeie begin kan met die volgende uitrusting gemaak word :-

(1) 'n Moderne Langstroth-korf, bestaande uit 'n vloerplank, twee diep
broeikaste, twee of drie vlak supers of heuningkaste, 'n binne en 'n buite-
deksel, en 'n Waldron of sewe koningin-uitsluiter van hout en draad. Die

Korf wat ingepak is.

broei- en heuningkaste moet voorsien wees van rame wat behoorlik met
draad gespan is. In elke raam moet 'n plaat wasfondament kom wat net
daarin pas en waarin die drade deeglik vasgedruk moet word.

(2) 'n Groot rookkan vir gebruik wanneer met die bye gewerk word.

(3) 'n Goeie sluier om die gesig te beskerm.

(4) 'n Paar handskoene om die hande te beskerm as die byeboer enigsins
bang is vir bye.

(5) 'n Nesbeitel of 'n goeie ander beitel wat gebruik word om die korwe
oop te maak en om byewerk van rame of die toppe van die heuningkaste
en broeikaste of te krap. Dit word ook gebruik om rame vanmekaar te
skei wanneer 'n korf ondersoek word.
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(6) 'n Goeie boek oor byeboerdery.

Bye kan gewoonlik maklik verkry word uit plekke soos hol borne,
onder vloere van geboue, in skoorstene, tussen die sink en houtwerk van
geboue, in gate in die grond en op verskillende ander plekke. Sogenaamde
wilde swerms is altyd verkrygbaar, en sal goed card as hulle in korwe met
verskuifbare rame gehuisves word.

Die vernaamste diens wat die heuningby vir die mens verrig, is deur
kruisbestuiwing van vrugtebome te bevorder. Bye versamel stuifmeel

van die blomme en voer dit aan jong bye in die vorm wat
Heuning -	 in Suid-Afrika „ byebrood " genoem word. Op sy vlug
bye en
Bestuiwing.	 van blom tot blom dra die by stuifmeel van een na die ander

oor en bevorder dus bevrugting wat dikwels 'n noodsaaklike
vereiste is vir die vorming van vrugte. Dis bereken dat omtrent sewentig
percent van ons vrugtesoorte selfsteriel is. In baie gevalle word vrugte
eers gevorm wanneer kruisbestuiwing plaasgevind het. Geen ander insek
kan soveel as die heuningby tot kruisbestuiwing van bloeisels bydra nie.
Die vrugtekweker moet dus ook 'n byeboer wees, daar die aanwesigheid
van bye noodsaaklik is vir die produksie van vrugte. Volgens skatting
behoort daar minstens een goeie, sterk byeswerm vir elke morg grond
onder vrugtebome te wees.

Heuning kan in die algemeen in twee vorms geproduseer word, naamlik
(1) Koekheuning, en (2) slinger- of stroopheuning. Vir die produksie van

koekheuning word klein houtseksies, 44 duim in die vierkant,
Heuning -	 en voorsien van superwasfondament, wat net daarin pas, in
produksie.

die korwe gesit vir die bye om in te werk. Die byeboer moet
in 'n ongewing wees waar daar 'n goeie heuningvloei of blommevoorraad is
en waar die geproduseerde heuning 'n ligte kleur het. By gemis aan sulke
toestande sal die byeboer waarskynlik halfgevulde koeke met donker heuning
kry, wat nie maklik verkoop nie. Ingeval daar onsekerheid bestaan omtrent
die heuningvloei, is dit raadsaam om slinger- of stroopheuning te produseer
wat goed verkoop op die Suid-Afrikaanse mark, daar donker heuning deur
lekkergoedmakers gebruik word. Die beginner moenie die eerste jaar
genoeg heuning verwag om sy aanvanklike onkoste te dek nie. Dit sal
waarskynlik enkele jare duur voor die koste van die uitrusting ingehaal
is. As goeie uitrusting aangeskaf word, sal dit vir 'n onbeperkte tydperk
diensbaar wees, en die byeboer behoort baie meer as die aanvanklike uit-
gawes uit die heuning te kan maak.

Opleiding in Byeboerdery.

Kursusse in byeboerdery word aan die verskillende Landbouskole gegee
en beginners kan dit met voordeel bywoon. Daar is vandag talryke boeke
oor byeboerdery, en die voorgenome byeboer word aangeraai om soveel
rnoontlik te lees ten einde meer kennis oor die vak op te doen. Skryf aan
die Hoof-insektekundige vir informasie oor byeboerdery.

(F. Taylor, Insektekundige, Afdeling Plantenywerheid.)
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Afdeling
1 1 .

Waar die Boer Raad
kan Kry.  

(Artikels verskaf deur die betrokke Departemente en Afdelings.)

I.—Departement van Landbou en Bosbou.

SEDERT die verskyning van die vorige uitgawe van die „ Huipboek vir
Boere in Suid-Afrika," het die funksies van die Departement aansienlik
uitgebrei. Die Departement van Bosbou het 'n Afdeling van die

Departement geword, as gevolg waarvan die werksaamhede van die Departe-
ment aansienlik vermeerder het. Bowendien het die aanname van talryke
wetsontwerpe, die instelling van die beheerraad-stelsel op 'n uitgebreide
skaal, skemas vir die bevordering en rehabilitasie van ons boerdery, en die toe-
passing van omvattende maatreels vir die beskerming van ons natuurlike
hulpbronne, die verantwoordelikheid en werksaamhede van die Departement
vermeerder.

Daar is op die oomblik 5 rade wat kragtens wet ingest& is, waarvan
die werksaamhede in verband staan met lewende hawe en yids, suiwel-
produkte, mielies, koring en tabak, terwyl daar ook adviserende rade vir
wol, eiers, huide en velle in die lewe geroep is. Maatreels is getref vir die
stelselmatige bestryding van nasionale euwels soos gronderosie, agteruitgang
van die veld, denudasie van ons opvanggebiede, litpeskaktus, turksvy en
gifblaar, en bowendien sal die Departement in die toekoms ook beheer he
oor die uitroeiing van skadelike onkruid, wat in die verlede onder beheer
van die verskillende provinsiale administrasies gestaan het.

Omdat die Departement in so'n none voeling is met die verskillende
aspekte van ons boerderybedryf, is hy onafskeidelik verbonde aan alle vraag-
stukke wat daarmee in verband staan. In die allereerste pink moet die
Departement leiding gee ten opsigte van die landboubeleid wat die beste
aanpas by die ekonomiese en ander toestande, wat op 'n gegewe tydstip
bestaan, en die boer moet dus gedurig op die hoogte gehou word van die
stappe wat hy moet doen om die hoof te bied aan die moeilikhede en vraag-
stukke wat van tyd tot tyd ontstaan. Die Departement onderneern ook
die administratiewe, regulerende, navorsings-, opvoedings-, en uitbreidings-
dienste, wat nodig is om die grootste bedryf van die Unie in staat te stel
om 'n bevredigende peil van vooruitgang te handhaaf onder natuurlike en
ekonomiese toestande, wat maar alte dikwels ongunstig en veeleisend is.
Aan al hierdie sake wy die Departement voortdurend sy voile aandag.

Funksies van die Departement.

Vir klassifikasiedoeleindes kan die funksies van die Departement as
volg opgesom word :-

(1) Die formulering van 'n landboubeleid met behoorlike inagneming
van toestande wat van tyd tot tyd ontstaan.
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(2) Die uitvoering van navorsings- en ondersoekwerk ten opsigte van die
veelvuldige probleme waarmee die akkerbou-, tuinbou-, lewende
hawe- en bosbou-bedrywe van die Unie te kampe het, ten
einde moontlike oplossings vir hierdie probleme te vind.

(3) Die bevordering van tandbou-onderwys ten behoewe van die boer
van vandag sowel as die boer van die toekoms, en die verspreiding
van landbou-inligting betreffende die resultate van navorsingswerk
en enige ander saak wat verduideliking mag vereis, sodat die
boer die grootste inkomste uit sy bedryf kan trek, en behoorlik
ingelig word ten opsigte van die weg wat by moet inslaan om
horn by hedendaagse vereistes aan te pas.

Die toepassing van (a) die talryke wette en regulasies wat landbou-
aangeleenthede raak ; (b) die maatreels tot bevordering van die
rehabilitasie van die landboubedryf ; (c) die skemas vir die
bestryding van sulke nasionale euwels soos gronderosie, veld-
agteruitgang, litjieskaktus, ens. ; (d) al die baie ander minder
belangrike regulerende maatreels wat daagliks in verband met so'n
uitgebreide bedryf, as ons landboubedryf, nodig is.

Afdelings van die Departement.

Ten einde al hierdie verskillende funksies op die mees doeltreffende
wyse uit te voer, is die Departement, afgesien van die Sekretariaat, in verskeie
Afdelings verdeel, elkeen waarvan met die uitvoering van sekere pligte
belas is. Die werk is egter dikwels van so'n card dat samewerking tussen
twee of meer Afdelings nodig word. Bowendien is baie van die Afdelings
in Seksies verdeel. Op die oomblik brestaan daar die volgende Afdelings :—

Veeartsenydiens.

Suiwelbereiding.

Plantenywerheid.

Skeikundige Diens.

Bosbou.

Landbou-onderwys en -uitbreiding.

Ekonomie en Marke.

Behalwe die bogenoemde Afdelings is daar ook die Stellenbosch-Elsen-
burgse Landboukollege wat, kragtens 'n spesiale parlementswet, onder
die beheer van die Minister van Landbou en Bosbou geplaas is, sowel as die
Landboufakultiet van die Universiteit van Pretoria, wat jaarliks 'n aansienlike
toelae van die Departement ontvang, veral met die doel om navorsingswerk
uit te voer.

Die hoofkantore van die Afdelings is alma) in Pretoria, en behalwe die
Landbouskole, wat navorsings- sowel as opleidingswerk verrig, is daar ook
'n aansienlike aantal buite-stasies in verskillende dele van die land opgerig,
hoofsaaklik met die doel om navorsingswerk uit te voer. Verder is daar
nog die veldpersoneel van die Departement, soos uitbreidingsbeamptes,
veeartse, skaap- en wolbeamptes, veeteelt-beamptes, tuinboukundiges, ens.,
wat in verskeie distrikte gestasioneer is en baie daartoe bydra om die noue
samewerking wat tussen die Departement en die boerebevolking bestaan,
en wat so noodsaaklik is vir die suksesvolle ontwikkeling van ons landbou-
bedryf, te handhaaf.

(4)
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Die Sekretariaat van die Departement.
Aan die hoof van die hele departementele organisasie staan die Minister

van Landbou en Bosbou. Deur en met die bystand van sy hoof-uitvoerende
beampte, die Sekretaris van Landbou en Bosbou, gee by rigting aan die
beleid van ons landboubedryf.

Behalwe dat die Sekretariaat die werk behandel wat uit die Afdelings
voortvloei, het dit ook die volgende seksies onder sy direkte beheer

(1) Die Stafkantoor wat alle sake in verband met die personeel van
die Departement behandel.

(2) Die Rekenmeesterskantoor wat to doen het met finansies van die
Departement.

Die Landbou-biblioteek, wat duisende volledige werke en honderd-
duisende pamflette en ingebinde en oningebinde tydskrifte bevat.
Dit alles word tot die beskikking van ons boere gestel, aan wie
boeke uitgeleen word teen betaling van 'n klein fooi, besonderhede
waarvan by die Bibliotekaris verkry kan word.

(4) Die Publikasie-seksie wat, deur middel van sy talryke publikasies
soos Boerdery in Suid-Afrika, die weeklikse persdiens, uitsaai-
praatjies, populere en wetenskaplike pamflette, die Hulpboek
vir Boere in Suid-Afrika, ens., die boer van waardevolle informasie
in verband met alle aspekte van die landboubedryf voorsien.

Die Gronderosie-seksie wat die verskillende skemas administreer
wat deur die Regering vir die bestryding van die gronderosie-
euwel ingestel is.

(6) Die Seksie belas met die Uitroeiing van Skadelike Onkruid.—Dit is
'n nuwe Seksie wat ingestel is vir die bestryding en uitroeiing
van skadelike onkruid met inbegrip van litjies-kaktus en gif-
blaar.

Die Seksie belas met die beheer oor die Staats-Ghwano-eilande, wat
handel met die versameling en distribusie van ghwano en die
beskerming van robbe. Terloops mag in hierdie verband vermeld
word dat ghwano teen die uiters redelike prys van £6 per ton
van 2,000 lb. aan boere verskaf word, en dat die distribusie by
wyse van toekenning geskied.

(8) Die Subsidie-seksie, wat ingevolge die Uitvoer-Subsidiewet (No.
49 van 1931) ingestel is vir die betaling van uitvoersubsidies op
primere produkte. Hierdie Seksie is natuurlik van 'n tydelike
aard en sal alleen in werking bly solank die uitbetaling van sodanige
subsidies voortduur.

Die Sprinkaan-seksie, wat belas is met die administrasie van alle
werk in hierdie verband, en rigting moet gee aan die reusagtige
veldtogte wat van tyd tot tyd teen die uitbroeiings en invalle
van sprinkane gevoer word, soos die geval was gedurende die
afgelope paar jaar.

(3)

(5 )

(7)

(9)
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Afdeling Veeartsenydiens.

Hierdie Afdeling sorg vir die welsyn van die Unie se veestapel, en bereik
sy doe! deur die invoer van aansteeklike siektes te voorkom, sulke siektes,
waar hulle bestaan, uit te roei, en beskermingsmaatreels, soos inenting,
ens., toe te pas. Verder word ondersoek in verband met veesiektes ingestel
met die doel om micidels of metodes te vind waardeur sulke siektes bestry
of die diere teen aanvalle daarvan gevrywaar kan word. 'n Saak waarmee
die Afdeling ook in noue verbinding staan, is veeartsenykundige opleiding in
die Unie. Die personeel van die Veeartsenykundige Fakulteit van die
Pretoriase Uniwersiteit word almal van hierdie Afdeling verkry.

Onder sy veelvuldige pligte is hierdie Afdeling belas met die toepassing
van wetgewing in verband met die vervoer van vee ; brandsiekte ; inspeksie
van vleis ; vervaardiging en uitreiking van entstof, ens., en die ondersoek
van patologiese monsters, bloedsmere, parasiete, ens. Die Afdeling versoek
boere om materiaal van siek diere vir diagnose aan te stuur, en gee boere
oor die algemeen raad in verband met veesiektes en probeer ook om hulle
in te lig met betrekking tot veeartsenykundige gesondheidsleer in die
versorging van lewende hawe. Die Afdeling het talryke veeartse en leek-
inspekteurs in diens, en die vernaamste plig van hierdie amptenare is om
boere by te staan in die bestryding en uitroeiing van gevaarlike veesiektes
soos ooskuskoors, brandsiekte, miltsiekte, ens.

Die veeartse van die Afdeling is in verskillende dele van die land ge-
stasioneer, en hoewel hulle hoofsaaklik betas is met die uitroeiing van gepro-
kiameerde veesiektes, kan hulle ook, waar daar geen privaat veearts beskik-
baar is nie, boere raad gee in verband met die behandeling, ens., van
gewone sporadiese siektes onder hul vee.

Dienste Verrig.

Beeste wat vir uitvoer bestem is moet, in die meeste gevalle, vergesel
gaan van 'n veeartsenykundige sertifikaat ten effekte dat sulke diere die
tuberkulientoets ondergaan het en vry van tuberkulose is. Hierdie toetse
word vir die boer kosteloos uitgevoer.

ingevoerde diere word by die invoerhawens onder kwarantyn geplaas.
Veeartsenykundige toesig word kosteloos verskaf en die tuberkulientoets
word in die geval van beeste kosteloos toegepas.

Die ondersoek van bloedsmere word ook kosteloos uitgevoer. Van
hierdie diens word bale gebruik gemaak, en die getal bloedsmere watjaarliks
ondersoek word is sowat 490,000. Hierdie soort werk is van bale groot nut
vir die veeboer want daardeur kan 'n diagnose gemaak word van siektes
soos ooskuskoors, miltsiekte, rooiwater, galsiekte, ens.

Patologiese materiaal, soos siek of dooie diere of dele van organe wat
met siekte besmet is, word ook in die laboratorium kosteloos ondersoek.
Dis dikwels moontlik om die aard van die siekte waaraan die dier gevrek
het op hierdie wyse vas te stel.
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Boere wat hul beeste dip, kan die sterkte van hul dipstof kosteloos
laat vasstel. Hierdie werk word meestal deur die Afdeling se dipinspekteurs
op die plase uitgevoer, maar die boer kan ook 'n monster van die dipstof
na die laboratorium stuur, waar dit vir horn kosteloos getoets sal word.

Die Navorsingseksie van die Afdeling is bereid om enige nuwe of on-
bekende siekte wat sy verskyning mag maak, te ondersoek. Dit is ook
werk wat vir die boer kosteloos gedoen word.

Verder word deur tegniese amptenare ook lesings en demonstrasies
gegee oor veeartsenykundige sake wat vir boere of boereverenigings van
belang mag wees.

Dienste waarvoor betaal moet word.

Sekere laboratoriumprodukte word aan veeboere teen nominale pryse
verstrek. (Sien bladsy 577.)

Miltsiekte-entstof word tans teen 'n nominale prys aan veeboere in
die Unie verstrek.

Wanneer die veeboer vermoed dat sy vee aan vergiftiging gevrek het,
moet by monsters volgens die voorskrifte, soos in Afdeling 4 beskryf, ver-
samel en aanstuur. Sulke monsters word dan skeikundig ontleed om vas te
stet watter snort gif die vee laat vrek het. Hierdie werk word uitgevoer
teen 'n nominale fooi van 2s. per monster, vooruitbetaalbaar.

Afdeling Suiwelbereiding.
Die Afdeling Suiwelbereiding is gedurig in voeling met die boere-

gemeenskap en verskaf vrye dienste in baie rigtings, waaronder die volgende
genoem kan word :—

Vrye Dienste.

(1) Advies en onderrig in enige saak wat in verband staan met suiwel-
bereiding en suiwelbereidingwerksaamhede, soos

(a) die behandeling en hanteer van melk en room op die plaas ;

(b) die voer, behandeling, en hanteer van melkkoeie, die grootmaak
van kalwers, hou van melkrekords, ens. ;

(c) botter- en kaasmaak op die plaas.

(2) Demonstrasies in verband met botter- en kaasmaak en melk- en
roomtoetsing word op versoek gereel op sentrums waar die nodige fasili-
teite beskikbaar is.

(3) Monsters van suiwelprodukte wat aangestuur is, word ondersoek,
beoordeel en verslag oor gedoen, en advies word gegee met die oog op die
herstelling van gebreke.

(4) Suiwelbeamptes sal die landboutentoonstellings bywoon om uit
die oogpunt van onderwys die suiwelprodukte te beoordeel en punte ten
opsigte daarvan toe te ken en die vertoners advies en onderrig te gee ;
hulle sal verder boeredae en -weke en vergaderings van boereverenigings
bywoon en lesings en toesprake hou in verband met suiwelboerderyaan-
geleenthede en sal, as ander werksaamhede dit toelaat die boere op hul
plase besoek en adviseer in verband met enige spesiale suiwelmoeilikhede,
wat hulle mag ondervind, sowel as in verband met die verbetering van hul
beeste.

(5) Advies en onderrig word ook gegee aan room- en kaasfabrieke in
verband met tegniese aangeleenthede wat betref die vervaardiging van
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suiwelprodukte onder fabriekstoestande, en moeilikhede in verband met
die vervaardigingswerk word ondersoek.

Dienste waarvoor betaal moet word.

(6) Ingevolge die bepalings van Goewermentskennisgewing No. 1455
van 26 Augustus 1927 moet 'n nominale fooi van £1 betaal word ten opsigte
van elkeen van onderstaande dienste : die amptelike toetsing en hou van
rekords ten opsigte van en opreggeteelde gegradeerde troppe melkkoeie
en die uitreiking van sertifikate in verband met die produksievermod van
elke koei ; ook die dienste ten opsigte van die uitsoek van en toesig hou
oor gemengde troppe melkkoeie met die oog op hul verbetering vir suiwel-
doeleindes.

(7) Die gradering van Cheddar-kaas vir plaaslike verbruik, en die gra-
dering van botter en kaas by die hawens van Kaapstad, Durban en Oos-
Londen vir oorseese uitvoer, sowel as die toetsing van monsters melk en
om die persentasie bottervet te bepaal.

(8) Die skeikundiges by die Landbouskole gee advies, en onderneem
om slegs vir bona fide boere melk, room, en kaas teen spesiale fooie te ontleed.

Afdeling Plantenywerheid.
Die funksies van hierdie Afdeling kan onder drie algemene hoofde

gegroepeer word, naamlik : (1) Navorsingswerk in verband met plante ;
(2) Navorsingswerk in verband met insekte ; (3) Toepassing van die regu-
lasies in verband met plante sowel as insekte. Die eerste groep sluit in die
ondersoek van plantsiektes, die studie van ons inheemse plantegroei, werk
in verband met vrugte, groente en veidgewasse, en ondersoekwerk in
verband met die uitvoer van vrugte. Onder die tweede groep sorteer
die ondersoek van insekteplae en navorsingswerk in verband met sprinkane.

Aangesien Suid-Afrika veral vir veeboerdery geskik is, word die aandag
gevestig op die moontlikhede om van die veenywerheid 'n sukses te maak.
Met die oog hierop word op die proefplase sekere proewe uitgevoer om
die geskiktheid van verskillende grassoorte en weidings onder afwisselende
klimaatstoestande en op verskillende soorte veld vas te stel.

As gevoig van hierdie veelvuldige funksies wat uitgevoer word, is die
Afdeling Plantenywerheid in die'volgende onderafdelings verdeel : (1) Akker-
bou, (2) Tuinbou, (3) Plantsiekteleer, (4) Insektekunde, (5) Plantkundige
Sistematiek en die Nasionale Herbarium, (6) Navorsingswerk in verband
met weidings.

Die funksies van hierdie onderafdeling bestaan uit navorsingswerk en die
verskaffing van advies met betrekking tot alle veidgewasse. Sy amptenare

Akkerbou.
is gestasioneer by die Landbouskole en daar is ook 'n proef-
stasie op Kroonstad om die mielieboere van die Oranje-

Vrystaat te bedien. Op Rustenburg is daar ook 'n proefstasie waar veral
proewe in verband met tabak, katoen en grassoorte uitgevoer word. Verder
is daar een op Hartebeespoort, waar aandag veral gegee word aan akkerbou
onder besproeiing en die verbouing van tabak, koring en grassoorte. By
die Barbertonse proefstasie, wat deur die Afdeling gesubsidieer word, word
die ondersoekwerk veral in verband met katoen uitgevoer. By die Hop-
proefstasie, George, word grassoorte en veselplante ondersoek. Sub-
stasies, wat in die behoeftes van die betrokke streke voorsien, word op
Oudtshoorn (wynbou en tabak), Bassonsdrif, naby Kakamas, op die slib-
gronde van die Oranjerivier, in stand gehou. Op die Paarl weer, is daar
'n wynboustasie waar 'n annpelografiese versameling die hoofsaak is.
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'n Nuwe stasie word op Upington opgerig, en ondersoekwerk sal
uitgevoer word in verband met katoen, rosyntjies en gewasse wat gewoonlik
onder besproeiing verbou word op die vrugbare slibgronde van die
eilande in die Oranjerivier.

Die onderafdeling Tuinbou beoog die bevordring van gesonde tuin-
boukundige praktyk. Die meesbekende metodes in verband met die

Tuinbou. 
hanteer van borne en vrugte in die boord en die piuk en
verpakking van vrugte vir die mark word aan vrugtekwekers

verduidelik. Behalwe dit word advies ten opsigte van al die verskillende
aspekte van tuinbou soos byvoorbeeld plantmetodes, besproeiing, bemisting,
snoeimetodes, identifisering van verskillende soorte, ens., gegee. Dit
alles geskied kosteloos op aansoek. Demonstrasies word uitgevoer, en
bale aandag word gegee aan navorsingswerk i.v.m. tuinboukundige probleme.

'n Ander onderafdeling van die Afdeling is verantwoordelik vir die aige-
mene inspeksie van uitvoervrugte ten opsigte waarvan 'n fooi betaal moet
word, Uitvoerders is bekend met hierdie reeling en voile besonderhede
sal aan voornennende uitvoerders van vrugte op aansoek verstrek word.
Enige dienste, soos advies, ens., in verband met die hantering, gradering
en verpakking van vrugte vir uitvoer, die bereiding, gradering en verpakking
van gedroogde vrugte vir uitvoer, sowel as enige besoeke aan piekke deur
beamptes in verband hiermee, geskied kosteloos.

Hierdie onderafdeling het te doen met die ondersoek van plantsiektes,
wat veroorsaak word deur parasietiese swamme en bakteried, sowel as

Plantsiekte- virus-siektes en sodanige siektes wat deur fisiologiese onredl-

kunde.	 matighede veroorsaak word. Beserings deur insekte veroor-
saak val egter nie hieronder nie. Dit gee uitvoering aan

wetgewing in verband met spesifieke plantsiektes, veral kanker en skurwebas
by sitrusbome, vratsiekte by aartappels en mosalse siekte by suikerriet.
Aansoeke om te plant in streke wat onder kwarantyn is, word ook deur
hierdie onderafdeling behandel.

Die volgende dienste word ook kosteloos aan boere verskaf

(1) Diagnose van plantsiektes veroorsaak deur swamme, bakteriee,
ens., behalwe die wat aan insekte te wyte is.

(2) Advies met betrekking tot (a) die voorkoming van siektes ;
(b) die behandeling van siek plante,; en (c) die bereiding en
toediening van insekdodende stowwe.

(3) Identifikasie van blomlose plante, soos byvoorbeeld parasietiese
swamme by inheemse en ekonomiese plante ; paddastoele, beide
eetbare en giftige ; varings, mosse, seewiere, ens.

Die Insektekundige onderafdeling behandel alle vraagstukke in verband
met insekte, en gee veral aandag aan die bestryding van die insekte wat

Insekte-
landbougewasse aanval. Die onderafdeling is verantwoordelik

kunde.	 vir die toepassing van die regulasies wat die invoer van
besmette plante, vrugte en byeprodukte reel ; plantkwekerye

word geinspekteer en onder kwarantyn geplaas ; dit kontroleer die vervoer
van plante (met inbegrip van vrugte) van plek tot plek binne die Unie. Ver-
dere informasie in verband met hierdie sake sal op aansoek verstrek word.
Spesiale melding kan hier gemaak word van die volgende dienste wat deur
die onderafdeling verskaf word :—

(1) Diagnose van siektes veroorsaak deur insekte ; (2) Advies met
betrekking tot (a) insekteplae in vrugteboorde, in die veld, in die tuin,
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huis, graanskuur, ens. ; (b) die bereiding en toediening van insekdodende
stowwe ; (c) parasiete ; en (d) insekteplae in sover dit hul lewensge-
skiedenis, versameling, preservasie, ens., betref. Al hierdie dienste word
kosteloos verskaf.

Fooie.—Vir die volgende dienste, ten opsigte waarvan besonderhede
op aansoek verstrek sal word, is 'n fooi betaalbaar : (1) distribusie van
skiipadjie-torre en bloekom-snuittorparasiete ; (2) beroking van ingevoerde
plante en plante wat binnelands vervoer word ; (3) inspeksie van plant-
kwekerye, herinspeksie van kwererye wat onder kwarantyn geplaas is, en
spesiaie inspeksies.

In verband met die dienste waarvoor 'n fooi betaalbaar is, moet aansoek
om informasie gerig word aan die Hoof-insktekundige, Posbus 513, Pretoria,
en vir ander dienste by die Hoof-insektekundige of by die Prinsipaal van
die naaste Landbouskool.

Die werksaamhede van die Plantkundige onderafdeling bestaan hoof-
saaklik uit die versameling van gegewens oor die inheemse plantegroei,

Plantkundige met die doel om aan boere informasie oor inheemse plante
Sistematiek en hul waarde te verskaf. Dit identifiseer plante, voer uit-
en die heemse plante in en toets hulle uit. Verder is dit besig met
Nasionale probleme soos, byvoorbeeld, herwinning van die veld deur
Herbarium. aanplanting van geskikte grassoorte en voerplante, en gee ook
aandag aan die vraagstuk van veldbestuur in al sy aspekte.

Die volgende dienste word kosteloos aan boere verskaf : ldentifikasie
van, en in die algemeen advies oor (a) ekonomiese plante, hul potensiele
waarde, waar verkrygbaar, metodes van verbouing indien bekend, en die
resultate van proewe in verband met sulke plante in Suid-Afrika ; (b) skade-
like onkruid en die uitroeiing daarvan ; (c) plante wat moontlik in onkruid
kan verander ; (d) inheemse voerplante en hul voedingswaarde indien
bekend, giftige plante en plante wat vermoedelik giftig is ; (f) voedingswaarde
en verbouing van inheemse grassoorte en ook die agteruitgang van die veld
oor die algemeen, tesame met die oorsake van sodanige toestande ; (g) on-
suiwere saad.

'n Diens waarvoor 'n fooi van 5s. per sak (v.o.s. Pretoria en k.m.b.)
betaal moet word, is die verkoop van die wortels van verskillende inheemse
grassoorte.

Hierdie onderafdeling is verantwoordelik vir die opname van die veld
dwarsdeur die hele Suid-Afrika, sowel as vir ondersoekwerk in die vernaamste

Weiveld-
of verteenwoordigende lappe veld van verskillende tipes.

navorsings. Die veld, wat betref sy bestanddele en reaksie, varleer so
bale onder al die verskillende klimaatstoestande dat funda-

mentele vraagstukke soos veldbestuur alleen deeglik ondersoek kan word
deur middel van navorsingstasies opgerig in die verskillende grasveldstreke.
Die doel van so 'n opname is om die uitgebreidheid van die verskillende
veldtipes of te baken, die vernaamste probleme van veldbestuur en veld-
herstelling in elke streek te ondersoek, en die rol wat veld en welding in
die boerderystelsels van verskillende dele speel, te bepaal.

Drie weiding-navorsingstasies is reeds in verteenwoordigende grasveld-
streke van Transvaal opgerig, en binnekort sal daar 'n aanvang gemaak
word met die werk op stasies in tipiese streke in ander dele van die land.
Die vernaamste probleme wat ondersoek word is as voig : (1) Veldbestuur.
(2) Die beste grassoorte vir die aanplant van weidings in elke streek.
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(3) Bestuur van aangeplante weidings onder besproeiing en droelandtoe-
stande. (4) Die beste metodes van voerkonservasie. (5) Veldbrande.
(6) Uitroeiing van struikgewasse wat die veld inneem. (7) Herstelling van
beskadigde veld. (8) Herwinning van oulande wat tans deur steekgras
en ander waardelose plante bedek is.

Afdeling Skeikundige Diens.
Die Afdeling Skeikundige Diens ondersoek alle vraagstukke van 'n

skeikundige aard, en in besonder word alle sake wat betrekking het op gronde
en bemisting bestudeer en raad in verband daarmee gegee. Skeikunde word
dikwels die „ basiese wetenskap " genoem, en daarom vind ons dat die
medewerking van die Afdeling dikwels nodig is vir proef- en navorsingswerk
van ander afdelings van die Departement.

Die ontleding van stowwe in verband met verskillende wette van die
parlement, wat die uitvoer en invoer van en die binnelandse handel in land-
bouprodukte reel, is ook een van die pligte van die Afdeling. Verder verleen
die Afdeling ook hulp aan (a) die Departement van Volksgesondheid, in die
uitoefening van behoorlike kontrole oor die kwaliteit van eetware wat
aan die publiek verkoop word ; (b) die Departement van Justisie, in die
vasstelling van die oorsaak van die dood in verdagte gevalle van vergiftiging ;
(c) die Departement van Besproeiing, in die bestudering van die geskikt-
heid van die grond en water op voorgestelde besproeiingskemas.

Terwyl volledige besonderhede met betrekking tot die skeikundige
dienste, wat vir die boeregemeenskap beskikbaar is, van die Hoof, Afdeling
Skeikundige Diens, Belvederestraat, Pretoria, verkry moet word, gee die
skeikundige personeel van die verskillende Landbouskole raad in verband
met 'n verskeidenheid skeikundige landbousake, en onderneem ook die
ondersoek of ontleding van watersoorte (vir landbou-doeleindes) ; van
kunsmis en gronde ; kuilvoer, grasse en ander plaasvoedsels ; melk, botter
en ander voedingstowwe ; dipstowwe, insektemiddels, ens. Sulke onder-
soek of ontleding kan alleen vir bona-fide boere gedoen word. Waar 'n
eenvoudige toets uitgevoer word, word dit kosteloos gedoen, maar waar
'n meer ingewikkelde ontteding nodig is, word 'n klein fooi, wat so laag
as moontlik gemaak is, deur regulasies voorgeskryf. Derhalwe, as 'n boer
begerig is om monsters van so 'n aard te ondersoek, moet by in die
eerste plaas by die Afdeling of by die Landbouskool van sy streek aansoek
doen om voile besonderhede met 5etrekking tot die voorwaardes waaronder
sulke monsters aangeneem word, die manier waarop sulke monsters geneem
moet word en die foci (indien enige) wat betaal meet word.

Dis absoluut noodsaaklik vir die boer om eers hierdie informasie in te
win, want dit sal presies aantoon watter dienste die skeikundige of die grond-
kundige kan verskaf en, wat van die grootste belang is, die regte manier
waarop sulke monsters geneem meet word. As die monster nie verteen-
woordigend is nie kan die uitslag van die ondersoek of ontleding van min
waarde, of selfs nnisleidend, wees. Gevolglik meet die persoon, wat die
monster neem, honnself oortuig dat dit so verteenwoordigend as moontlik
is. Waar grondmonsters geneem meet word, kan die Afdeling of die Land-
bouskool gedrukte instruksies op aanvraag verskaf, en, in die geval van
ander stowwe, die nodige raad gee.

Spesiale melding meet hier gemaak word van die werksaamhede van die
„ bodemopname-seksie " van die Afdeling. Feitlik al die groter besproeiing-
skemas in die Unie is reeds, uit die oogpunt van grondtoestande, bestudeer,
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en boere wat op sulke skemas woonagtig is, sal dit die moeite werd vind
om die Afdeling oor vraagstukke betreffende gronde. kunsmis en besproeiing
te raadpleeg. In sommige gevalle kan grondkaarte ook teen 'n geringe
prys verskaf word. Op die oomblik is die Afdeling besig met 'n algemene
bodemopname met die doel om die vernaamste eienskappe van at ons landbou-
en weiveldgronde vas te stel, ten einde sulke gronde ooreenkomstig hul
gebruik en waarde in groepe te verdeel, en hoewel hierdie werk nog maar
in sy beginstadium is, is die Afdeling alreeds in staat om nuttige wenke en
raad met betrekking tot bemisting, grondbewerking en geskikte gewasse
aan boere te gee.

Daar is nog 'n belangrike saak waarop die aandag van die boer gevestig
moet word, nl., die waardering van kunsmis en plaasvoedsels, om toe te
sien dat hy nie aan die kortste end kom as hy sy benodighede koop nie.
Die handel in hierdie produkte is onderworpe aan die „ Wet op Meststoffen,
Veevoedsel, Zaden en Plaagmiddelen ", No 21 van 1917. Ongelukkig skyn
baie boere nie te weet dat so 'n wet bestaan nie, en gevolglik maak hulle
nie van die bepalings daarvan, wat die beveiliging van hul belange ten doel
het, gebruik nie. Die Afdeling sal gewilliglik advies oor hierdie sake verskaf.

Boere word versoek om voile gebruik te maak van die dienste van die
skeikundiges en gronddeskundiges van die Afdeling en die Landbouskole,
wat te alle tye tot hul beskikking is. Advies word kosteloos verskaf, en in
gevalle waar 'n fooi vir 'n ontleding of 'n grondkaart gevra word, kan die
boer daarvan verseker wees dat hy baie minder betaal as wat die werk
gekos het.

Afdeling Bosbou.

Die werksaamhede van die Afdeling Bosbou van die Department van
Landbou en Bosbou staan hoofsaaklik in verband met die beskerming en
beheer van ons inheemse houtbosse ; die aanplanting van nuwe bosse
(bebossing) ; die beskerming van waterskeidings, die voorkoming en her-
winning van dryf- en waaisandstreke en grond verspoeling, en die bevordering
van boomaanplanting deur boere en andere.

Met die doel om privaat boomaanplanting te bevorder, word lesings
oor bosbou elke jaar by al die Land bouskole gegee, en verder ook aan boere-
verenigings indien moontlik.

Die dienste van bosbeamptes in verband met adviserende werk in
alle dele van die land is altyd beskikbaar. Gewoonlik is dit nie nodig vir
die bosbeampte om self die plek van aanplanting te besoek nie, maar as
dit verlang word moet vir vervoer van en weer terug na die naaste stasie
of halte gesorg word.

Skryf aan u naaste Distrikbosbeampte vir advies en voorligting.

Distriksbosbeamptes is op die volgende plekke gevestig, nl. :

Kaapstad ; Elgin ; Kluitjeskraal, P.K. Wolseley ; Jonkershoek, Privaat
Possak Stellenbosch ; Bredasdorp ; George ; Saasveld, P.K. George ;
Knysna ; Concordia, P.K. Knysna ; Stormsrivier ; Kingwilliamstown ;
Port Elizabeth ; Stutterheim ; Keiskamahoek ; Umtata ; Butterworth ;
Kokstad ; Pietermaritzburg ; Eshowe ; Bloemfontein ; Pretoria, Posbus
334 ; Tzaneen, Posbus 48 ; Sabie, Posbus 96 ; Barberton, Posbus 44 ;
Nelspruit, Posbus 55 ; Graskop, Mac Mac, Privaat Possak, Nelspruit ;
Louis Trichardt.
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Afdeling Landbou-onderwys en -uitbreiding.
Hierdie Afdeling staan in nouer verband met die boere as enige van

die ander Afdelings van die Departement, want hoewel die ander afdelings
ongetwyfeld baie waardevolle dienste direk aan boere ver-

Oplei
li
ding

ing
 en skaf, is dit op die Afdeling Landbou-onderwys en -uitbreiding

Voorgt
aan Boere.	 wat die Departement steun om sy werk bekend te maak en

toe te sien dat dit van praktiese nut vir die boer gemaak
word.

Die belangrikste funksie van die Afdeling is dus om kontak te bewerk-
stellig tussen die Departement van Landbou en Bosbou en die boer, met die
dubbele doel om aan die een kant die boer van advies te dien en horn te
help om die advies toe te pas sodat sy boerdery meer produktief word en
die boerebevolking gevolglik meer welvarend en gelukkig gemaak word,
en aan die ander kant weer om deur noue kontak met die boer op hoogte
te kom met die probleme van die boerebevolking, en dan hierdie probleme
onder die aandag van die Departement te bring sodat sy beleid, navorsings-
werk, ens., so prakties en doeltreffend moontlik gemaak kan word.

Die Afdeling le horn ook toe op die opleiding, aan die verskillende
Landbouskole, van toekomstige boere ; dit werk ook saam met die Pro-
vinsiale Onderwys-departemente insake landbou-onderwys, veral deur by
te dra tot die meer praktiese opleiding, soos landbouklubwerk onder die
jeug, waardeur by leiding gee insake die landboubeleid van die Regering.

Verder neem die Afdeling 'n aansienlike aandeel in die uitvoering van
die Regering se skema vir die bestryding van gronderosie, en is ook verant-
woordelik vir die verbetering van die land se veestapel, byvoorbeeld die
opstel van 'n veelteetbeleid, toepassing van die veeverbeteringswet, uitvoer
van vleis, teling van bulle, navorsing in verband met teling en voeding van
vee.

Die Afdeling bereik sy doe! op verskillende maniere, naamlik deur-

(1) Die Landbouskole, waar gereelde, spesiale en kortkursusse in die
verskillende landbouvakke gehou word, en navorsingswerk gedoen word
i.v.m. die boerdery-probleme van die streek deur die Skool bedien en van-
waar ook uitbreidingswerk deur die personeel gedoen word.

Vir die praktiese opleiding van nedersetters is daar 'n opleidingsplaas
(Losperfontein) waar toekomstige nedersetters uitgetoets word.

Ook is daar 'n aantal proefstasies vir navorsingswerk.

(2) Die Uitbreidingsdiens, wat bestaan uit (a) distriks-uitbreidingsbeamp-
tes, d.w.s., landboudeskundiges wat uitgeplaas is om sekere streke te bedien;
(b) huishoudkundige beamptes op die Landbouskole en op hoofkantoor
wat rondreis om voorligting aan boervrouens te verskaf.

(3) Pluimveebeamptes wat navorsingswerk, inspeksiewerk en uitbreidings-
werk doen.

(4) Skaap- en wolbeamptes en huide- en velle-inspekteurs wat spesiale
werk doen, soos inspeksie van wol, en velle en huide vir uitvoer, navorsings-
werk en uitbreidingswerk.

(5) Veeteeltbeamptes vir navorsingswerk, veeverbetering en vleisuitvoer.

Hierdie werksaamhede word kortliks hieronder uiteengesit, en die
boer hoef nie te kla dat sy Departement horn nie op een of ander manier
kan help nie.
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Die vernaamste pligte van elke Skool word bepaal deur die soort boer-
dery wat voorkom in die streek wat deur die Skool bedien word. Hierdie

Landbou-
Skate, wat ook proefstasies is, is op Potchefstroom (Transvaal),

skole.	 Glen (O.V.S.), Cedara (Natal), Grootfontein, Middelburg
(Kaapprovinsie). Elkeen gee kursusse bereken om van daad-

werklike huip te wees vir Jong manne wat boerdery as 'n beroep kies.

Hierdie kursusse wat deur die publiek teen vasgestelde fooie bygewoon.
kan word, is van verskillende duur, en stel belanghebbendes in staat om
op hoogte te bly met alle ontwikkelings in die landboubedryf sowel as met
die nuutste metodes wat deur ondervinding die beste vir die land geblyk
het.

Aan at die Skate word 'n 2-jarige diplomakursus gegee vir opleiding
van toekomstige boere.

Verder is daar gereelde en spesiale kursusse van korter duur, waarvan
die belangrikste as voig is :-

Op Grootfontein, Middelburg, K.P.—'n 8-maande skaap- en wolkursus,
en ook een van 3 maande vir studente met 'n Universiteitsgraad in Landbou.

Op Glen, O.V.S.—'n 3-maande kursus in wolklassering ; 'n 8-maande
kursus in kommersidle suiwelbereiding, en 'n 1-jaar kursus vir toekomstige
plattelandse onderwysers.

Op Cedara, Natal.—'n Spesiale 6-maande kursus vir kleinboere.

By at die Skole word ook jaarliks 'n groot aantal kortkursusse van een
of twee weke elk gegee. Hierdie kursusse is veral bedoel om boere, boer-
vrouens en onderwysers, wat nie die gewone gereelde kursusse kan bywoon
nie, die geleentheid te bied am op hoogte te kom met die nuutste beproefde
boerderymetodes.

Die prinsipale van die Skate sal op aanvraag voile besonderhede (ook
insake fooie) verskaf.

Die Landbouskole is oak proefstasies, waar navorsingswerk gedoen
word in verband met die boerderyprobleme van die streek wat deur die
Skool bedien word. (Sien kaart op bladsy 1151.)

By die opvoedkundige en navorsingswerk doen die personeel van die
Landbouskole ook soveel moontlik uitbreidingswerk, deur voorlesings en
demonstrasies te gee op boerevergaderings, beoordeling op tentoonstellings,
en deur proewe op boereplase uit te voer, ens.

Wat Iaboratoriumwerk betref, word vir bona-fide boere ontleding van
monsters van water, grond, dipstowwe, kunsmisstowwe, voerstowwe, ens.,
teen spesiale tariewe onderneem, terwyl die identifisering van plante, die
toets van saad, die algemene ondersoek van grond en verskillende ander
dienste kosteloos verskaf word.

Elke boer word versoek om die Skool wat sy afdeling bedien, te beskou
as sy landbousentrum, en om dit te besoek vir inligting. Die boer behoort
nie te aarsel om aan sy Skool te skrywe of die Departement se plaaslike
uitbreidingsbeampte te raadpleeg nie.

(a) Uitbreidingsbeamptes bedien die platteland as sulks. Elkeen het
een of meer distrikte waar hy voortdurend werk en voorligting aan die

boere verskaf. Met sy wetenskaplike opleiding is hy in staat
Die Uit- om spoedig die boerdery-probleme van die streek te verstaan,
breidings-
diens. die ondervinding van boere te korreleer met die resultate

van navorsingswerk by die Landbouskole en proefstasies en
die boer praktiese advies te gee insake allerlei boerderyprobleme, en die
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beste stelsels van boerdery vir die streek of plaas aan te beveel. Hy spreek
vergaderings van boere toe oor landbousake, help om boere-organisasies
te bevorder ; hy voer, in samewerking met boere, koOperatiewe proewe
en demonstrasies uit ; verder hou hy landbou-rolprentvertonings en is
behulpsaam met die uitvoering van regeringskemas vir die bevordering
van boerdery, ens. Waar hy boerderyprobleme raakloop wat navorsing
vereis, bring hy dit onder die aandag van die navorsingsbeamptes by die
Landbouskole en proefstasies, en waar boere advies verlang oor boerderysake
wat hyself nie kan verskaf nie, verkry hy die nodige advies van die betrokke
vakkundiges. Hy is dus 'n dubbele skakel tussen die boer en die Departement
om advies en leiding van die Departement na die boere te neem en om
boerderyprobleme onder die aandag van die Departement te bring. Die
Departement se uitbreidingswerk beoog beter boerdery en 'n meer wel-
varende en gelukkige piattelandse bevolking, en die uitbreidingsbeamptes
gee ook sover doenlik aandag aan sosiale toestande op die platteland en
beywer hulle vir die algemene opheffing van boerdery en die boerebevolking.

Alhoewel uitbreidingsbeamptes sover moontlik ook aandag gee aan
jongmense op die platteland, is 'n paar van hulle spesiaal afgesonder vir
uitbreidingswerk onder die piattelandse jeug. Hulle gee deur middel van
landbouklubwerk voorligting aan seuns en dogters. Hierin word ten nouste
saamgewerk met die provinsiale onderwysdepartemente.

(b) Huishoudkunde.—Die Afdeling beskik oor 'n aantal huishoudkundige
beamptes wat by die Landbouskole en by die hoofkantoor gestasioneer is.
Hierdie beamptes vorm deel van die uitbreidingsdiens en le hulle daarop
toe om die boervrou voor te lig in kookkuns, gesondheidsleer, huisverfraaiing,
die maak van nuttige huisartikels uit materiaal op die plaas verkrygbaar, en
help in alle rigtings wat daarop bereken is om die huislewe van die boere-
bevolking te veraangenaam en die gesondheid van die boerebevolking te
bevorder.

Die dienste van die huishoudkundiges word verkry deur aansoek te
doen by die betrokke Landbouskool of by die Hoof, Afdeling Landbou-
onderwys en -uitbreiding, Pretoria.

(c) Ander Uitbreidingswerk.—Behalwe die amptenare aan die Landbou-
skole, die uitbreidingsbeamptes en huishoudkundiges, beskik die Afdeling
oor 'n aansienlike aantal pluimveebeamptes, skaap- en wolbeamptes, veeteelt-
beamptes en suiwelbeamptes, almal tot diens van die boer, in navorsings-,
uitbreidings- of ander werk in belang van die boer. Hul dienste kan verkry
word deur te skrywe aan die Landbouskole of aan die Hoof van die Afdeling.

Uit bogenoemde samevatting sal dit duideiik wees dat daar voorsiening
gemaak is vir 'n veeTsydige navorsings-, opleidings- en adviesdiens vir boere,
en geen boer hoef te huiwer om enige amptenaar te nader vir advies nie.
Waar getwyfel word aan wie om te skryf, sal 'n brief aan die Prinsipaal van 'n
Landbouskool of aan die Hoof van die Afdeling altyd die gewenste uitwerking
he.

Die dienste van beamptes vir advies, lesings en demonstrasies word
vry verskaf.

Boere word versoek om altyd, waar moontlik, saam te span om deur
middel van boere-organisasies die dienste van die beamptes aan te vra, of
waar dit nie moontlik is nie, hul bure kennis te gee van die besoek van 'n
beampte, sodat hulle terselfdertyd ook van die dienste van die beampte
gebruik kan maak, anders gebeur dit dikwels dat 'n beampte groot afstande
moet afle op koste van die Staat om enkele boere te adviseer.
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Afdeling Ekonomie en Marke.
Die funksies van die Afdeling Ekonomie en Marke is as volg : (a) Eko-

nomiese Ondersoek ; (b) Statistiese lnligtingsdiens ; (c) Adviserend ;
(d) Administrasie en Toesig.

(a) Ekonomiese Ondersoek.

Die Afdeling ondersoek in alle rigtings ekonomiese probleme wat
betrekking het op landbou. Ontledings word, byvoorbeeld, gemaak van die
reenvalsyfers sedert 1920 en van Landbousensus-verslae, ten einde die
landstreke met gelyksoortige boerderytoestande in die Unie te bepaal.
Hierdie informasie dien dan as basis vir verdere ondersoek oor die boerdery-
stelsels wat gevolg word en vir spesifieke boerderybedryf-studies, ten einde
vas te stel watter verbinding van bedryfstakke vir gelyksoortige landbou-
streke die geskikste sal wees.

Landbou-ekonomiese studies oor verskillende boerderytakke is reeds
onderneem en die resultate is in pamfletvorm gepubliseer. Hierdie studies
word nog voortgesit en in verband daarmee word, onder ander, ondersoek
gedoen oor verskillende standaarde van werkverrigting en eenheidskoste
op die plaas, d.w.s. fisies sowel as in geld gemeet.

Wat bemarking betref, word verskillende koOperatiewe vraagstukke
ondersoek, verder sake soos mededinging en veranderings in die aanvraag,
en koste van vervoer en die tussenhandel. Die aard en organisasie
van die marke word ook bestudeer om, indien moontlik, verbeterings
aan die hand te gee.

Nog 'n belangrike deel van die Afdeling se ondersoekwerk is die ont-
leding van pryse van landbouprodukte hier in ons land. In die verband
word ook 'n ontleding gemaak van die speling tussen produsente en ver-
bruikerspryse, seisoenskommelings, die prysverloop oor 'n lang tyd, en
die verhouding tussen prys en aanbod.

(b) Statistiese Inligtingsdiens.

Die Afdeling besorg die ontleding en bekendmaking van statistiese
inligting wat die ekonomiese sy van die landbou raak.

(I) Oesskattings.—'n Uitgebreide stelsel van oesskatting is ontwikkel,
gebaseer op maandelikse berigte van tairyke boerekorrespondente
oor die toestand van hul eie oeste alleen.

Die aantal van hierdie korrespondente bly van jaar tot jaar
konstant om en by die 4,500. Sulke skattings word gemaak in
verband met gesaaides soos mielies, kafferkoring, koring, hawer,
gars, rog, tabak, katoen en grondboontjies. Voor 1931 het
hierdie skattings al 'n hoe graad van noukeurigheid bereik.
In die reel het hulle nie meer as 5 persent van die werklike oes
afgewyk nie. Gedurende die driejarige tydperk van depressie
(1931-33) is die Landbousensus gestaak, en as gevolg hiervan,
weens gebrek aan 'n basis-syfer, het daar groter foute by die
skattings ingesluip. Nadat die Landbousensus-syfers vir 1934
en 1935 egter beskikbaar geword het, word die skatting van die
oesvooruitsigte weer net so betroubaar soos vroeer. Hierdie
skattings staan vandag hoog aangeskrewe by die handel en
nywerheid, en ook baie intelligente boere begin die waarde
daarvan besef.
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(ii) Oeste en Marke.—'n Maandblaadjie „ Oeste en Marke " word
gepubliseer waarin statistiese gegewens verskyn met betrekking
tot die uitvoer van Suid-Afrikaanse landbouprodukte, die invoer
en die binnelandse voorraad van lewensmiddele ; die wèreld-
toestand met betrekking tot wol ; oes-vooruitsigte van die
Unie en van ander lande ; die reenval op uitgesoekte plekke
in die Unie. Pryse van landbouprodukte word van tyd tot tyd
gepubliseer, en ook kort berigte oor sake van algemene belang.

(iii) Pryse.—Suid-Afrikaanse en oorseese pryse van produkte, wat vir
ons Iandbou van belang is, word nou deurlopend getabuleer.

(vi) Invoerregte en Seevrag.—Aantekening word gehou van die doeane-
tariewe van lande wat vir ons uitvoerders van belang is. Die
wysigings, wat daarin van tyd tot tyd aangebring word, word
ook genoteer en hul gevolge bestudeer. Op dieselfde wyse
word seevragte vir sover dit die belange van die Unie betref,
aangeteken en bestudeer. 'n Wakende oog word gedurig gehou
op handelsooreenkomste tussen nasies en besigheidsooreenkomste
tussen georganiseerde groepe.

(v) Diens.—Beskikbare ekonomiese en statistiese inligting word op
versoek verskaf aan ander Afdelings of die publiek. Geskikte
artikels oor landbou-ekonomiese vraagstukke word van tyd tot
tyd opgestel vir publikasie in die Departementele maandblad
„ Boerdery in Suid-Afrika " en in die Pers, deur middel van die
Departementele Persdiens. 'n Reeks lesings cor landbou-ekono-
nomie word jaarliks deur beamptes van die Afdeling gegee vir
studente aan die 4 Landbouskole. Sedert die begin van 1934
is 'n ekonoom van die Afdeling by die Stellenbosch-Elsenburgse
Landboukollege van die Universiteit van Stellenbosch as lektor-
navorser in landbou-ekonomie gestasioneer.

(c) Adviserend.

Dis die plig van die Afdeling om die Sekretaris van Landbou en Bosbou
to voorsien van alle nodige informasie van 'n ekonomiese aard met betrek-
king tot vraagstukke, soos byvoorbeeld : Voorrade, prysbewegings, tariewe,
handelsooreenkomste en oorseese toestande. Die Afdeling moet rapporteer
oor sulke ekonomiese sake, soos die moontlike gevolge op die boerdery
van wysigings aangebring in invoerregte en spoorwegtariewe en advies gee
in verband met die toepassing van maatreels wat die verbetering van land-
boupryse en landboutoestande oor die algemeen beoog.

(d) Administrasie en Toesig.

(i) KoOperasie.—Toepassing van die Wet op Ko-Operatiewe Vereni-
gings, wat die oprigting, beheer, inspeksie en ontbinding van
ko6peratiewe verenigings behels.

(ii) Wette van Beheer.—Toepassing van die Wet op die Beheer van
die Mielienywerheid en die Wet op die Beheer van die Tabak-
nywerheid, wat aanleiding gegee het tot die ontwikkeling van
'n hoogs-gespesialiseerde stelsel van boekhou en beheer, aan-
gevul deur 'n staf van reisende inspekteurs.

(iii) Ander Regulasie-dienste.—Die Afdeling pas ook die Wette
op Publieke Veilings en Pakhuise toe. Die Eierheffingsfonds
word namens die betrokke Adviserende Raad geadministreer.
Die funksies van die Departement met betrekking tot die Rade
van Beheer oor die Mielie-, Vleis-, Koring- en Tabaknywerhede
word ook grotendeels aan hierdie Afdeling toevertrou.
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Stellenbosch-Elsenburgse Landboukollege van die

Universiteit van Stellenbosch.

Die Landboukollege is georganiseer in die volgende departemente
Akkerbou, bosbou, erflikheidsleer, huishoudkunde, insektekunde, landbou-
ekonomie, landbou-ingenieurswese, landbouchemie (insluitende grondkunde), .

plantesiekteleer, suiwelbereiding, veeartsenykunde, veeteelt, vrugteteelt, .

wynbou.

Die werksaamhede van die Kollege sluit in :-

(a) Wetenskaplike onderrig en navorsingswerk op Landboukundige
gebied wat van 'n Universit8re gehalte is.

(b) Onderrig in landbou vir studente wat buite die Universiteit
staan.

(c) Voorligtingswerk, proefnemings en ondersoekings op landbou-
kundige gebied in die winterreenstreek.

Die Universitere kursusse bestaan uit graad- en diplomakursusse
landbou en in huishoudkunde en 'n graadkursus in bosbou. Studente wat
nie 'n voile Universitere graad- of diplomakursus wens te voig nie, kan,
mits hul skoolonderrig van voldoende gehalte is, aan die Universiteit inskryf
as spesiale student vir die vakke wat hulle wens om te voig.

Kursusse van nie-universitere gehalte sluit in 'n eenjarige kursus in
praktiese boerdery op die Elsenburgse Proefplaas en verder ook kortkursusse
van 'n week in die verskillende boerderyvakke en in huishoudkunde. Die
kortkursusse is veral bedoel vir diegene wat reeds boer en begerig is om hul
kennis aan te vul en op hoogte te bly met nuwere ontwikkelings op die gebied
van die landbou.

Die Landboukollege is verantwoordelik vir die ondersoek van alle
landboukundige probleme in die sogenaamde winterreenstreek van die

Unie (sien kaart hiernaas) en ook vir alle voorligting aan boere
Vrye	 in gemelde streek oor landboukundige aangeleenthede. DieDi enste.

verskillende departemente van die kollege is verantwoordelik
vir die ondersoek en voorligtingswerk in hul betrokke vakke.

Voorligting aan boere geskied deur middel van korrespondensie, boere-
dae, k.oOperatiewe p,roefnernings, en in verband met die ondersoek van
spesifieke probleme word boere persoonlik besoek. Op aanvraag, spreek
amptenare van die Kollege vergaderings van boereliggame toe oor spesifieke
boerderyaangeleenthede en tree ook op as beoordelaars by landbouten
toonstelling.

Die rondreisende pluimveebeampte besoek gedurende die jaar alle
pluimveeboere wat daarvoor aansoek doen, ten einde demonstrasies te gee
oor die klassering van pluimvee en om hulle met advies te bedien.

Die beampte in skape en wol reel, op versoek, kursusse in die gradering
van wol en die klassering van skape in verskillende wyke. Die beampte
vir gedroogde vrugte besoek gedurende die seisoen die meeste droevrugte-
boere en werk in die nouste verband scam met die KoOperatiewe Droe-
Vrugtemaatskappy.

Die beampte vir Turkse tabak is in die nouste voeling met die Turkse-
tabakboerdery en bedien hulle met voorligting en advies.
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Die verskillende ander vertakkings van die boerdery in die winterreen-
streek word op 'n soortgelyke wyse met voorligting en advies bedien
deur die betrokke departemente van die Landboukollege wat ook die
menigvuldige probleme van die boerdery in hierdie streek ondersoek en
bestudeer.

Kaart aanduidende die streek bedien deur die Stellenbosch-Elsenburgse
Landboukollege van die Universiteit van Stellenbosch.

• 1 Knysna. 13 Montagu.

2 George 14 Ladismith.

3 Mosselbaai. 15 Laingsburg.

4 Riversdal. 16 Ceres.

5 Swellendam. 17 Tulbagh.

6 Bredasdorp. 18 Malmesbury.

7 Caledon. 19 Piketberg.

8 Stellenbosch. 20 Clanwilliam.

9 Kaapse Skiereiland. 21 Sutherland.

10 Paarl. 22 Calvinia.

11 Worcester. 23 Van Rhynsdorp.

12 Robertson. 24 Namakwaland.

Uitbreidingsbeamptes gestasioneer in sekere streke vorm 'n skakei
tussen die boere van die betrokke streek en die Landboukollege.
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Hieronder val die ontleding van alle landboumateriaal, die koste waarvan
betaal moet word volgens 'n spesiale tarief.

Waar egter die ontleding gemaak word in verband met die
Dienste	 ondersoek van 'n besondere probleem wat die boere as 'n
waarvoor
betaal moet geheel raak, word daar niks voor gevra nie.
word.	 Die dienste van die ingenieurs van die Kollege aan die publiek,

soos by. die verskaffing van blou-afdrukke en tekenings van
plaashuise, word voor betaal volgens 'n vaste skaal. Die besoek van die
werktuigkundige aan afsonderlike boere met die doel om advies te gee,
word vergoed teen £1 (een pond) per dag, plus die koste van vervoer van en
na die Kollege. Vry dienste word egter gedoen deur die ingenieur met
betrekking tot die advies deur middel van korrespondensie en deur persoon-
like onderhoud by die lnrigting.

Vir dienste van die veearts moet betaal word as dit gedoen is vir indi-
widuele gevalle, by. gevalle van geboorte ; dienste aan diere wat nie in
die landbou gebruik word nie, soos honde, moet ook voor betaal word.

Boere in die winterreenstreek moet alle aanvrae oor landbouaange-
leenthede rig aan die Prinsipaal, Landboukollege, P.K. Stellenbosch, van
wie voile besonderhede verkry kan word.

Die Ontwikkeling van Biblioteke.
Biblioteke speel vandag 'n merkwaardige rol in die maatskaplike en

geestelike lewe van die mens. Vanaf die tyd toe Gutenberg die eerste
drukpers uitgevind het, het die publikasie van boeke met rasse skrede
vooruitgegeaan, want waar yroeer op klippe, skaapvelle of op papirus met
die hand geskryf was, het die nuwe uitvinding 'n hele omwenteling teweeg-
gebring. Talle van boeke het vanaf die tyd hul verskyning gemaak, en die
werke van beroemde skrywers het in soveel getalle die lig gesien dat hulle
'n groot invloed op die massa begin uitoefen het. Ten spyte daarvan dat
die lesende publiek egter nog baie gering was, het vooraanstaande geleerdes
en redenaars deur middel van die gesproke woord die sienswyse van groot
skrywers oorgedra en dit het 'n belangrike uitwerking gehad op die alge-
mene denkwyse van die gewone man.

Langsamerhand egter het die geskrewe woord, in boekvorm, so toege-
neem dat dit nodig geword het dat dit aan sentrale liggame toevertrou moes
word vir die veilige opberging van die aangewerfde literatuur, veral eie-
lands-literatuur. Op hierdie wyse het sulke groot volksinrigtings ontwikkel,
soos die „ Library of Congress " (Amerika), „ Biblioteque National " (Parys),
„ British Museum " (Londen) en die „ Vatican "-biblioteek (Rome). Op
hierdie stadium het die biblioteek aireeds 'n belangrike rol begin speel,
maar selfs toe was daar baie beperkings, want elke boek was gewoonlik
agter slot en grendel gehou, en slegs per uitsondering kon 'n persoon dit
raadpleeg. Eindelik het die drukperse egter so toegeneem en die drukkoste
van boeke so verminder dat dit moontlik geword het om die literatuur meer
toeganklik te maak. Vandag, in ons verligte twintigste eeu, kan byna elke
besoeker toegang kry tot die kosbaarste skatte van die biblioteek, en boeke
word in groot getalle aan die lesende publiek uitgeleen. Diensbaarheid
het nou die wagwoord begin word, en veral in die Verenigde State van
Amerika, het hierdie begrip so toegeneem dat lesers vandag vrye gebruik
kan maak van boeke in openbare biblioteke, en boeke op leen kry, slegs
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deur 'n geringe deposito te stort. In dunbevolkte streke word boeke selfs
in spesiaal geboude boekwaens („ bookmobiles ") vervoer na afgelee sentrums,
soos skole, kerke, poskantore, winkels, apteekwinkels, ens., vanwaar hulle
weer verder versprei word.

In die huidige samelewing speel biblioteke 'n magtige rol, en ofskoon
hulle in ons land nog nie tot so'n hoe peil ontwikkel het nie, sou dit moeilik

wees om ons voor te stel wat die lewe sou wees sonder die
Gespesiali-	 vriendelike asmosfeer van die biblioteek, omring van die talle
seerde
Biblioteke. van aanioklike boek-„ vriende ", wat maar te bereid is om

'n helpende hand uit te reik. In beskaafde lande van die
wereld vind mens selde enige belangrike inrigting van watter aard ookal,
wat nie met 'n biblioteek toegerus is nie. Mens tref dus 'n verskeidenheid
van biblioteke aan, waaronder die openbare, die universiteits- en die ge-
spesialiseerde biblioteke die belangrikste is.

Sentrale Biblioteek van die Departement van Landbou en Bosbou•

Onder laasgenoemde groep val ook die Sentrale Biblioteek van die
Departement wat in die Wes-vleuel van die Uniegebou gehuisves is, tesame
met die verskillende takbiblioteke in die Afdelings, want net so seer as wat
elke opvoedingsliggaam aanspraak maak op sy eie boekery, waarheen by
horn vir raadpieging en studie kan wend, net so onmisbaar is 'n sterk biblio-
teek vir so'n groot inrigting soos die Departement van Landbou en Bosbou.
Boeke oor landbou en verwante onderwerpe word aangekoop en daarin
gebere, nadat hulle so noukeurig moontlik geklassifiseer is volgens die Dewey
Desimale Stelsel en gedeeltelik voorsien is van die nodige indekskaarte
wat verkry is van die groot „ Library of Congress " van die V.S.A. Sodoende
word die boeke nie alleen veilig bewaar nie, maar ook so ingerig dat dit
maklik beskikbaar gestel kan word teen die minste verlies van tyd.

Die biblioteek is 'n nuttige bron van inligting vir die student in landbou-
vakke. Dosente van die Universiteit van Pretoria, asook die studente besoek
dikwels die boekery ten einde informasie in te win in verband met die
land bo uwetens kap.

Die biblioteek is egter rile alleen die vriend van die navorser nie, maar
ook van die boer, want dis altyd besef dat die boer ook moet baatvind uit
die boekery ; daarom is daar 'n stelsel in swang waardeur boeke ook aan
die boeregemeenskap in die Unie geleen kan word. Dit is noodsaaklik dat
die boer ook op hoogte van sake moet bly met die ontwikkelings op landbou-
gebied ten einde voordeel te trek uit navorsingswerk, waarvan die bevindings
in boeke gepubliseer is. Daar kan haas nie genoeg kiem geld word op die
behoefte wat daar vir goeie en maklik-bereikbare leesstof vir die boer
bestaan nie.

In hierdie twintigste eeu is die waarde van die geskrewe woord nie te
betwyfel nie, en in Suid-Afrika sal die toekoms waarskynlik die waarde
verhoog wanneer die aarde nie meer goud oplewer nie en die platteland
moet instaan vir grondstowwe om die land se nywerhede aan die gang te
hou. Weliswaar het ons vandag 'n bale groot aantal boere wat inteken op
koerante en tydskrifte wat hulle tot 'n sekere mate daarop toeld om ook
die behoeftes van die boer in ag te neem, maar die werklike vakkennis is
slegs die vrug van grondige studie of die ervaring oor 'n tydperk van fare.
Deur middel van boeke en tydskrifte in die Landbou-biblioteek, waartoe
boere toegang het, kan kennis van 'n tegniese aard verkry word.
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Boeke kan van die biblioteek geleen word, na storting van 'n depositovan
10s. en na betaling van 'n jaarlikse intekenbedrag van 3s. Die 10s. waar-

borg dien ter dekking van enige moontlike geldelike ver-
Hoe om	 pligting van die lener teenoor die biblioteek. Ingeval geen
B
te 

oeke
bekom. boeke verlore raak nie, kan intekenaars by opsegging van

Iidmaatskap weer die bedrag van 10s. terugkry. Onder ge-
wone omstandighede kan meer as een boek op 'n keer geleen word, en nadat
hy die een klaar gelees het, kan hy dit terugstuur en 'n ander aanvra. So-
doende kan hy gedurig een boek in sy besit he, maar elke boek moet binne
'n maand na ontvangs weer teruggestuur word, tensy die persoon vir ver-
lenging van tyd vra. Persone wat in Pretoria kom, het vrye toegang tot die
biblioteek gedurende gewone kantoorure en kan dan, deur raadpleging met
die personeel, die verlangde inligting inwin.

Boereverenigings en plattelandse skole kan ook lid word van die Biblio-
teek, en sodoende in die geleentheid gestel word om geleende boeke onder
hul lede te sirkuleer. In hul geval word 'n deposito van £1 verlang en geen
subskripsie nie ; verder is die diens vry in alle opsigte. Tien boeke kan
tegelyk geleen word vir 'n tydperk van 3 maande.

Na gelang boere meer gebruik maak van hierdie diens, sal die boekery
natuurlik ook meer en meer uitgebrei word, en gepaard daarmee sal na alle
waarskynlikheid nog groter fasiliteite aan boere verskaf word, te meer nog
wanneer gevoel word dat daar 'n toenemende behoefte is by boere om hul
kennis van boerderysake uit te brei.

Boeke wat aan plattelandse lesers gestuur word, word netjies verpak
en gaan vergesel van 'n offisiele omslag vir vrye terugsending, 'n poskaart
vir kennisgewing dat boeke teruggestuur is, en 'n gedrukte vorm waarop
besonderhede van 'n verdere boek, wat verlang word, ingevul moet word.'
Ook word maandeliks aan elke intekenaar 'n lys gestuur van die jongste
toevoegings tot die biblioteek.

Daar is omtrent twintigduisend vol led ige werke in die biblioteek, behaiwe
enige duisende tydskrifte in die vorm van jaargange, maandblaaie, pamflette,
ens., nie alleen oor landbou en verwante onderwerpe nie, maar op feitlik
elke wetenskaplike gebied. Die Departement is van plan om in die toekoms
die Landboubiblioteek nog verder uit te brei, veral wat betref nuwe boeke
wat gedurende die laaste paar jaar verskyn het, aangesien dit noodsaaklik
is dat die tegniese beamptes veral, maar ook die boer, op hoogte moet bly
met die nuutste vordering in die landbouwetenskap.

Met hierdie moontlikhede vir groter uitbreiding van die boekery, en
ook wat betref die leserskring, veral onder die boere, sal hierdie jong biblio-
teek van die Departement in staat gestel word om groot werk te verrig.
As hierdie uitbreiding verwesenlik is, dan sien mens reeds at in die verskiet
rondreisende biblioteke op wiele, wat van dorp tot dorp, en van plaas tot
plaas gaan om boeke aan intekenare te besorg en geleende boeke terug te
ontvang. Dis 'n stelsel van leesstofverspreiding wat vir die afgelope jare at
in die uitgestrekte landbougebied van die Verenigde State van Amerika in
swaiig is. Die gebruik wat boere van hierdie voorreg gemaak het, het veel
daar toe bygedra om die gehalte van hul vee en landbouprodukte te verhoog.

(S. J. Kritzinger, Bibliotekaris.)
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Dan is daar ook
wetenskaplike pub-
likasies wat handel
oor ondersoekwerk
of wat wetenskap-
like verhandelings
gee oor landbou-
aangeleenthede.

Sulke informasie
kan van die be-
trokke wetenskap-
like afdelings van
die Departement
verkry word, nl.
Veeartsenydiens,
Planteny we rhei d,
Skei-kundige Diens,

Bosbou, en die Stel-
len b os c h- Eisen-
burgse Land bou kol-
lege van die Univer-
siteit van Stelle n-
bosch.

Die boer wat advies
oor probleme in sy
boerdery veriang,
moet nooit aarsel
om aan die Sekre-
taris van Landbou
en Bosbou te skryf
nie, want die De-
partement sal altyd
help sover dit in sy
vermoe is.
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Bronne van Informasie.
Hoewel hierdie „ Hulpboek " bale informasie bevat vir die boer en die

boervrou, moet onthou word dat die landbouwetenskap nie stilstaan nie.
Daagliks kom nuwe dinge aan die lig, en dit sal alleen die onprogressiewe
boer wees wat sal reken dat die „ Hulpboek " nou vir horn en sy nageslag
genoeg informasie bevat. Die „ Hulpboek " is slegs 'n handleiding, 'n
referensieboek. Dog om op hoogte te bly met die landbou-ontwikkeling
en om gedurig in voeling te bly met die Departement se advies en aan-
kondigings, moet „ Boerdery in Suid-Afrika " nog gereeld gelees word,
want dan alleen sal ons boerdery die vordering bly mask wat noodsaaklik
is vir die vooruitgang van 'n jong land wat sy plek moet inneem in die ry
van volkere.

„ Boerdery in Suid-Afrika " is die mondstuk waardeur die Departement
elke maand sy aankondigings en advies aan ons boere stuur, en elke boer
behoort dit te kry, sodat die skakel tussen die boer en die Departement
kan bly voortbestaan. Die maandblad kos 5s. per jaargang, en intekengeld
kan aan die Staatsdrukker, Pretoria, of aan die Departement gestuur word
dit kan ook ingehandig word, vir aansending, by die Poskantoor, Magistraats-
kantoor of by die Sekretaris van die Boere- of Vrouevereniging, waarvan
die persoon lid is.

Die Departement het ook 'n reeks pamflette, elkeen waarvan volledig
oor 'n besondere onderwerp handel. 'n Lys van sodanige pamflette kan,
op aanvraag, kosteloos van die Redakteur, Departement van Landbou en Bos-
bou, Pretoria, verkry word.
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II.—Fasiliteite om Grond te Verkry.

D IE toekenning van kroongrond aan voornemende nedersetters in die
Unie, geskied hoofsaaklik ingevolge die bepalings van die Landneder-

settingswette*.

Kragtens hierdie wette is die Minister van Lande gemagtig om op aan-
beveling van die Sentrale Landraad kroongrond toe te ken en uit fondse,
wat deur die Volksraad vir hierdie doel bestem is, grond van private eienaars
vir onderverdeling in geskikte hoewes vir landbou- en veeteeltdoeleindes
aan te koop. Die Minister kan voorskotte gee aan persone aan wie hoewes
toegeken is om vee, gereedskap en ander dinge wat nodig is vir die ont-
wikkeling van hul hoewes, aan te koop, en kan permanente verbeterings
op die hoewes laat aanbring, die koste waarvan by die koopsom van die
grond ingesluit word.

Behalwe die Sentrale Landraad, is daar nog vyf landrade (elkeen waar-
van uit vier lede bestaan) wat onder die Sentrale Raad ressorteer. Die
betrokke plaaslike rade kom gewoonlik tenminste eenmaal per maand
bymekaar in Pretoria, Kaapstad, Pietermaritzburg en Bloemfontein, en
voornemende aansoekers kan deur die betrokke klerke reel om 'n onderhoud
met die Landrade te he.

Voorwaardes van Toekenning.

Die huurkontrak van die hoewes op kroongrond strek oor vyf jaar met
'n opsie van aankoop teen 'n prys wat by die aangaan van die huur op aan-
beveling van die Landraad vasgestel is. Geen huurgeld is vir die eerste
twee jaar betaalbaar nie, maar vir die derde jaar moet 2 persent per jaar en
vir die vierde en vyfde jaar 31 persent per jaar op die koopprys betaal word.
Die huurkontrak kan na goeddunke van die Minister vir 'n verdere tydperk
van vyf jaar verleng word, en in hierdie geval is huurgeld teen 31 persent
per jaar, op die koopprys bereken, betaalbaar. As die opsie van aankoop
gedurende of na afloop van die huurtydperk uitgeoefen word, word die
koopsom saam met rente daarop bereken teen 31 persent per jaar in 40
gelyke jaarlikse paaiemente betaalbaar.

Die Minister kan ook op aanbeveling van die Landraad hoewes vir
toekenning aanbied op voorwaarde dat die suksesvolle aansoekers om
sodanige hoewes by die toekenning daarvan, en as voorwaarde van toekenning,
'n bedrag betaal wat deur die Minister bepaal sal word en nie meer as 'n
vyfde van die koopsom van elke hoewe sal bedra nie. In sulke gevalle word
dit beskou dat die persone aan wie die hoewes toegeken is, hul aankoopsreg
vanaf die datum van toekenning uitgeoefen het. Op die balans van die koop-
som is 31 persent rente per jaar betaalbaar. Vir die eerste twee jaar word
die rente by die koopsom gevoeg en vir die volgende agt jaar is alleen jaarlikse
rentes op die kapitaal betaalbaar. By verstryking van hierdie tydperk van
tien jaar is die kapitaal, tesame met rente teen 31 persent per jaar, betaalbaar
in 30 gelyke jaarlikse paaiemente.

*Wet No. 12 van 1912 soos gewysig by „ de Nederzettingswet Wijzigingswet, 1917 ",
die „ Kroongrond Nederzettingswetten Verdere Wyzigingswet, 1920 ", die „ Kroongrond
Nederzettingswetten Verdere Wijzigingswet, 1922 " ; die „ Kroongrond Nederzettings-
wetten Verdere Wijzigingswet, 1925 ", die „ Nederzettings Wijzigingswet, 1928 ", die
„ Nedersettings Wysigingswet, 1931 ; die „ Nedersettings Noodlenigingswet, 1931 ";
die „Nedersettings Wysigingswet, 1934 ", en die „Nedersettings Wysigingswet, 1935".
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As daar op die datum van toekenning geen verbeterings op die hoewe
bestaan nie, moet die nedersetter gedurende die duur van die huurtydperk

verbeterings aanbring ter waarde van £100, of 20 persent van
Bewoning	 die koopsom, watter van die twee ookal die meeste magen
Verbetering bedra. Waar die Landraad dit raadsaam ag, word spesiale
van Hoewes. voorwaardes soon byvoorbeeld boomaanplanting, ens., in die

huurkontrak opgeneem. Dit word vereis dat die hoewe
bewoon sal word, hoewel die Minister op aanbeveling van die Landraad
algehele of gedeeltelike vrystelling van hierdie vereiste mag verleen. In
die geval van hoewes wat onder die bydrae-aankoopstelsel, waarna hier-
onder verwys word, ressorteer, word van die huurder vereis dat hy sy hoewe
vir' elf maande in die jaar moet bewoon en in die ander gevalle word die
tydperk van bewoning aangegee in die Staatskoerant, waarin kennis gegee
word dat aansoeke om besondere hoewes ingewag word.

Op aanbeveling van die Landraad kan die Minister na verloop van minstens
vyf jaar vanaf die datum waarop die huurkontrak aangegaan is, aan die huurder

'n kroongrondbrief uitreik mits die waarde van die hoewe
uitreiking	 tesame met belangrike en duursame verbeterings wat daarop
van 'n
Kroon-	

aangebring is, die totale bedrag wat die huurder aan die
grondbrief. Regering verskuldig is ten opsigte van die koopsom van die

hoewe en enige voorskot wat aan horn toegeken mag gewees
het, met meer as een-vierde oorskry. Dit word verwag dat die huurder
gelyktydig met die uitreiking van die kroongrondbrief 'n verband ten gunste
van die Regering sal laat registreer en aan horn die grond ten opsigte waarvan
die grondbrief uitgereik is spesiaal sal verband as sekuriteit vir die bedrag
wat nog verskuldig is.

'n Huurder is geregtig om 'n kroongrondbrief te verkry, mits ten
minste tien jaar verstryk het vanaf die aanvang van die huurkontrak, alle
gelde betaal is wat aan die Regering verskuldig is, en hy in alle opsigte voldoen
het aan die bepalings van die Wet wat op horn van toepassing is, en aan al
die voorwaardes van sy huurkontrak.

Onderworpe aan wat hieronder gemeld word ten opsigte van die
bydrae-aankoop-nedersettingskema, word alle regte op minerale, metale,
mineraal-olies en edelgesteente deur die kroon voorbehou ; hierdie voor-
behoudsbepaling is egter onderworpe aan die bepalings van die „ Wet op
de Ontginning van Voorbehouden Mineralen, 1926 ", en die Wet op Edel-
gesteentes, 1927. Die regte van erfgename in uitgestorwe boedels en van
wetlike verteenwoordigers in gevalle van sielsiekes sowel as van kuratore
in gevalle van bankrotskappe word ook in die wette omskryf.

Die hoogste bedrag wat aan 'n nedersetter vir die aankoop van vee
en uitrusting voorgeskiet kan word, is £500. Nedersetters is nie op voor-

skotte geregtig nie, en dit kan alleen op aanbeveling van
Voorskotte	 die Landraad toegeken word. Elke aansoek word volgens
vir Ver -

beteri ngs. sy eie meriete deur die Landraad behandel, maar die bedrag
is ook beperk tot 50 persent van die huurder se verbeterings

en 75 persent van die waarde van sy vee op die hoewe. Die paaiemente
waarin die voorskot terugbetaal word, varieer volgens die doel waarvoor
dit toegeken word ; 3Z persent rente is op die lenings betaalbaar. Voor-
skotte kan vir vyf jaar toegestaan word maar die Minister het die mag om
die tydperk waarin dit terugbetaal moet word tot vyf jaar te verleng.

Behalwe die voorskotte waarna in die voorafgaande paragraaf verwys
is, kan die Minister op aanbeveling van die Landraad boorwerksaamhede
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laat uitvoer of waardevolle verbeterings van permanente aard op 'n hoewe
laat aanbring. Na voltooiing van sodanige werksaamhede of verbeterings,
word die koste daarvan by die koopprys van die hoewe gevoeg, en die rente
en/of die paaiemente van die koopprys wat die huurder ten opsigte van die
hoewe moet betaal, word dienooreenkomstig vermeerder.

Die Minister kan, op aanbeveling van die Landraad, nedersetters help
om private grond aan te koop vir hul persoonlike okkupasie, mits die

bedrag van die koopprys wat deur die regering bygedra
Gedeeltelike moet word nie meer as £1,500 bedra nie en die nedersettersBydrae tot
die Koop-	

bereid is om een-tiende van die koopprys self te stort. Dit
prys. is die minimum bydrae, en in gevalle waar die Landraad van

mening is dat 'n groter bydrae deur die applikant geregverdig
is, kan van die applikant vereis word om sodanige groter bedrag by te dra
soos deur die Minister op aanbeveling van die Landraad bepaal mag word.
As die regering derhaiwe besluit om 'n hoewe vir applikante aan te koop,
moet hulle nie aanneem dat van hulle vereis sal word om net die minimum
bedrag wat in die wet voorgeskryf is, by te dra nie.

Die prosedure is kortliks as volg : Die voornemende nedersetter
verkry van die geregistreerde eienaar 'n opsie vir 'n tydperk van minstens

drie maande op die grond wat hy voornemens is om aan te
Prosedure	 koop, en die voornemende nedersetter en die eienaar van

die grond stel die koopsom van die grond vas as die koop
deurgaan. Die opsie vergesel van die aansoek-vorm wat voorgeskryf is deur
die Landnedersettingswet (en, ingeval die grond wat aangekoop moet word
'n gedeelte van die plaas uitmaak, 'n skets wat min of meer die ligging
daarvan aantoon tesame met 'n beskrywing van die eiendom), moet dan aan
die Minister gestuur word om deur die Landraad oorweeg te word. Indien
die Raad dit wenslik ag, word die grond geinspekteer deur 'n waardeerder
wie se fooie deur die applikant vooruitbetaal moet word. As die Raad as
gevolg van die inspeksie by die Minister aanbeveel dat die grond volgens
die voorwaardes van die opsie aangekoop moet word en die Minister toe-
stemming verleen, word van die nedersetter vereis dat hy nie minder as
een-tiende van die koopprys by die Departement moet deponeer en indien
nodig, sy opsie aan die Departement moet sedeer.

Sodra die applikant aan hierdie vereistes voldoen het, word die opsie
van aankoop deur die Minister uitgeoefen en die grond in die naam van die

Regering oorgedra. Die toekenning aan die nedersetter dateer
Terug-	 vanaf die datum van oordrag. Die grond word aan die neder-
betali ng van setter op die voorwaardelike aankoopsterme vir 'n tydperk
die
Koo psom. van veertig jaar verhuur. Gedurende die eerste en tweede

jaar betaal die nedersetter niks nie, maar ten opsigte van hierdie
jare word rente, wat teen 4 persent per jaar op die koopsom bereken word
en deur die nedersetter betaalbaar is, by die koopsom van die plaas gevoeg.
Die koopsom wat deur die nedersetter betaal moet word bestaan uit (a) die
som wat die Minister betaal het, min die bedrag wat die nedersetter bygedra
het ; (b) koste van inspeksie, indien enige, deur die Landraad ; (c) koste
in verband met die oordrag van die eiendom aan die regering, en (d) rente
teen 31 persent per jaar bereken op die totaal van items (a), (b) en (c) vir
die eerste en tweede jaar van die huurkontrak.

Na afloop van die tydperk van twee jaar ten opsigte waarvan die rente
by die balans van die koopsom gevoeg word soos hierbo gemeld, is vir 'n
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tydperk van agt jaar alleen rente teen 3-} persent op die kapitaal jaarliks
betaalbaar. Na afloop van hierdie tydperk is die kapitaal met rente teen
gemelde koers in 30 gelyke jaarlikse paaiemente betaalbaar.

Dit sal opgemerk word dat aan hierdie tipe nedersetter geen voorlopige
huurkontrak van vyf jaar toegestaan word nie, die opsie om die hoewe aan
te koop word uitgeoefen vanaf die dag waarop die huurkontrak 'n aanvang
neem, d.w.s. van die datum waarop die grond aan die regering oorgedra word.

As kroongrondbriewe uitgereik word aan nedersetters, wat grond besit
kragtens die skema in die voorafgaande paragraaf geskets, behou die kroon
geen regte voor nie ten opsigte van minerale, metale, mineraal-olies en edel-
gesteentes in gevalle waar sulke regte by die koopsom van die grond vir
nedersetters ingesluit is.

Proefnedersettings.

Behalwe bogenoemde fasiliteite, stig die Departement van tyd tot tyd
proefnedersettings. Die gewone proefnedersetting is bedoel vir persone
wat as nedersetters waarskynlik geskik sal wees wanneer opgelei, om
huurders van hoewes te word, en wat onvoldoende kapitaal (kontant
en/of vee, gereedskap, ens.), besit vir die doel om (a) 'n boerdery op hul
eie te begin ; (b) verbeterings aan te bring ; en (c) hul families te versorg
tot tyd en wyl 'n oes ingesamel is.

SuIke persone word deur die Departement op 'n stuk grond gevestig,
gewoonlik onder besproeiing, waarop 'n woonhuis, ens., deur die Departe-
ment opgerig is. Hulle boer dan daar vir 'n voorgeskrewe tydperk op
„ proef." As so'n persoon, by verloop van hierdie tydperk geskik blyk,
word 'n hoewe aan hom toegeken op dieselfde voorwaardes as vir die
toekenning van kroongrond hierbo beskryf.

Die Departement verskaf sodanige vee, gereedskap, ens., as wat 'n
proefnedersetter nodig mag he, 'n sekere mate van geldelike hulp wat
nodig mag wees vir die ontginning van die grond, en 'n onderhoudstoelae
vir die nedersetter se familie vir 'n beperkte tydperk (gewoonlik vir die
eerste jaar).

Gedurende die proeftydperk ontvang die nedersetter 'n aandeel
(gewoonlik 75 persent) van die oeste of ander boerdery-bedrywighede.

Die nedersetter moet later egter enige bedrae, wat ten sy behoewe
bestee is, aan die Departement terugbetaal.

Terugbetaling geskied op verskillende maniere :-

(a) Die koste van enige verbeterings deur die Departement aange-
bring, word by die koopprys van die hoewe by toekenning inge-
sluit.

(b) Vee en uitrusting word as gewone voorskotte beskou.

(c) Onderhoudstoelae, saad, mark-onkoste, mediese onkoste, ens.,
word uit die proefnedersetter se aandeel van die oeste gedurende
die proeftydperk verhaal.

Sekere proefnedersettings is spesiaal gestig (a) vir die doel om jong
ongetroude landboustudente op hul eie grond te vestig ; en (b) vir die
doel om hulle praktiese ondervinding te laat kry van boerdery onder
geskikte toestande.

Gedurende die proeftydperk boer hulle onder strenge toesig, en sodra
hulle uitgepasseer word, word hoewes aan hulle toegeken onder huur-
kontrak met die opsie van aankoop, soos reeds beskryf.
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Behalwe resident-superintendente op die vernaamste digter-bewoonde
nedersettings, is daar ook inspekteurs van lande van die Departement ge-
stasioneer in die distrikte waarin landnedersetting vinnig vorder. Die neder-
setters op digter-bewoonde nedersettings kan bestuurkomitees vorm om
die gebruik en distribusie van water te beheer, asook die beweiding en
bewerking van gemeenskaplike gronde, en oor die algemeen sake te reel
wat gepaard gaan met die ontwikkeling en verbetering van die betrokke
nedersettings.

Die stelsel waarvolgens kroongrond toegeken word, bestaan daarin
dat die Landraad die applikante uitsoek. Alle hoewes wat beskikbaar is vir
toekenning word behoorlik geadverteer en aansoeke word gevra gedurende
'n tydperk van ses weke. Na afloop van hierdie tydperk, beveel die Landraad
by die Minister aan watter applikante, na sy mening, die hoewes toegeken
moet word. Hoewes mag aan enige persoon, manlik of vroulik, bo 18 jaar,
toegeken word.

Wat gewone kroongrond betref is daar, algemeen gesproke, in die
beter dele van die land nie sulke grond vir toekenning beskikbaar nie. Die
meeste van die grond wat nog nie vervreemd is nie, le Of in die afgelee dele
van die land ver weg van marke en spoorwegverbindings Of in dele van die
land waar malaria heers.

N.B.—Die Kroongrond-nedersettingswette kan miskien van tyd tot tyd
veranderings ondergaan, en voorgenome nedersetters behoort dus altyd
eers aan die Sekretaris van Lande te skryf vir die nodige informasie.

1172



WAAR DIE BOER RAAD KAN KRY

III.—Lenings vir Boere.

D IE Land- en Landboubank van Suid-Afrika is opgerig onder die bepalings
van Wet No. 18 van 1912, en is in werking vanaf 1 Oktober 1912.

Die Landbank is nie 'n Staatsdepartement nie en staan nie onder direkte
beheer van die Staat nie, maar is 'n heeltemal selfstandige inrigting wat deur
sy eie Raad van Direkteure beheer word. Die Sentrale Raad van die Bank
het sitting in die hoofkantoor in Pretoria ; dit le die beleid van die Bank
neer en besluit oor alle aansoeke om finansiele hulp wat tot die Bank gerig
word. Die Raad moet elke jaar verslag doen aan die Minister van Finansies
betreffende finansiele sake vir voorlegging aan die Kabinet.

Verskillende soorte voorskotte word aan boere, en aan koOperatiewe
liggame van boere gemaak teen 'n billike rentekoers. Behalwe in die geval
van oes- of seisoenslenings word al die lenings deur die Bank toegestaan
onder die delgingskema, wat beteken dat die lenings terugbetaal moet word
oor 'n reeks jare by wyse van kapitaal-paaiemente, sodat die hele lening
na die vasgestelde tydperk heeltemal afbetaal is.

Verskillende Soorte Voorskotte.
(I) Voorskotte op Eerste-verband op Grond.

Een van die vernaamste doeleindes van die Bank is om geld aan boere
toe te staan op eersteverband op grond in die Unie. Hierdie lenings word
toegestaan vir alle behoorlike boerderydoeleindes, soos byvoorbeeld
afbetaling van die balans van die koopsom van die grond ; aflossing van
verbande, waarvan deur die verbandhouer betaling geeis word of waarvan
die rentekoers te hoog is ; die afbetaling van laste wat vir boerderydoeleindes
gemaak is ; die aanbring van nodige verbeterings, soos geboue, omheinings,
dipbakke, sink van boorgate, skoonmaak van grond vir verbouing, aanplanting
van borne en boorde ; en die aankoop van lewende hawe of alle soorte
masjinerie en algemene landboubenodigdhede.

Elke applikant vir 'n lening van die Bank moet 'n blanke onderdaan
van die Unie wees. lndien 'n applikant 'n genaturaliseerde onderdaan is,
moet by eers sy naturalisasie-sertiflkaat toon alvorens 'n lening aan horn
toegestaan sal word.

Elke aansoek om 'n lening word deur die Sentrale Raad op sy meriete
oorweeg. Volgens Wet is die Raad gebonde om uit Landbankfondse nie
meer as 60 persent van die landbou- en weidingswaarde van die sekuriteit,
soos deur die Sentrale Raad vasgestel, toe te staan nie.

Gedurende 1933, toe die boeregemeenskap, na die jare van depressie,
droogte, lae pryse en verwoestings deur sprinkane, nie in staat was om hul
verpligtinge na te kom nie, en geldbeleggers en geldbeleende inrigtings hul
verbande grootskeeps opgeroep het, en menige boer met verkoping van
sy grond en algehele ondergang bedreig was, het die Regering besluit om
wetgewing in te dien waarby die Landbank gemagtig word om, namens die
Regering, lenings vir sekere gespesifiseerde doeleindes toe te staan tot
100 persent van die waarde van die sekuriteit. Hierdie lenings word alleen
toegestaan in gevalle waar die Landbank, onder die gewone Landbankbe-
palings nie kan help nie, omdat die grond te swaar belas is, of omdat die
bedrag wat aangevra word, hoer is as 60 persent van die waardasie deur die
Raad gemaak.
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lndien persone wat in hierdie moeilikheid verkeer die Sentrale Raad
kan tevrede stel dat hulle redelike kanse het am deur te kom en hul verplig-
tinge in die toekoms na te kom as hulle deur die Bank gehelp word, is die
Landbank geregtig om namens die Staat aan hulle 'n lening toe te staan.

Sodra die lening tot 'n bedrag onder 60 persent van die waarde van
die eiendom verminder is, word dit 'n gewone Landbanklening.

Die bepaling dat 'n lening aan 'n indiwiduele boer of groep boere nie
meer as £2,000 mag bedra nie, is onlangs herroep en hierdie wysiging van
die wet sal baie meer boere bevoeg maak om hulp van die Bank te verkry.

Lenings vir minder as £50 teen verband op grand word alleen in spesiale
gevalle toegestaan, en in geen geval word 'n lening toegestaan op sekuriteit
van 'n stuk grand, of stukkies grand, wat minder as een morg groot is nie.

Elke applikasie vir 'n lening moet op die voorgeskrewe vorm ingedien
word. Dit moet deur die applikant(e) self onderteken wees en moet duidelik
aantoon vir watter doel die lening aangevra word en watter sekuriteit daar-
voor aangebied word.

Wetgewing is onlangs deur die Parlement aangeneem, waardeur die
Sentrale Raad gemagtig word om voorskotte vir tydperke tot 40 jaar toe
te staan. As gevolg hiervan sal alle Banklenings in die vervolg oor 'n tydperk
van 38 jaar terugbetaalbaar wees, en gedurende die eerste drie jaar sal
alleen rente op die uitstaande balans van die kapitaal betaalbaar wees.

Die teenswoordige rentekoers is 41 persent per jaar, bereken op die
kapitaalbalans wat van tyd tot tyd uitstaande is, maar solank as die „ Plaas-
verbandrentewet " van 1933 in werking bly, betaal die Regering 1 persent
rente in die vorm van 'n subsidie, mits die boer in besit is van 'n sertifikaat
uitgereik onder die Plaasverbandrentewet en mits by 31 persent rente
betaal het.

Al die lenings deur die Bank toegestaan is terugbetaalbaar in vyf-en-
dertig jaarlikse of sewentig halfjaarlikse paaiemente (soos deur die applikant
verkies), en betaling hiervan kan so gereel word dat dit saamval met die
datums waarop die applikant sy grootste kontant-inkomste ontvang, en by
dus kan betaal.

Voorskotte kan op enige tyd ten voile afbetaal word met rente tot op
datum van afbetaling ; ook kan die verskuldigde bedrag verminder word
deur betalings bo en behalwe die voorgeskrewe kapitaal-paaiemente.

(2) tfoorskotte op verband van Kroongrond.

Hierdie lenings word grotendeels toegestaan aan suikerrietboere wat
Kroongrond onder 'n lang huurkontrak hou, en dan ook slegs as die Minister
van Lande sy toestemming gee.

(3) Omheiningsvoorskotte.

Hierdie voorskotte kan vir een of meer van die volgende doeleindes
gemaak word :—

(i) 'n Tussenheining op te rig op die grens van 'n eiendom ;

(ii) een of beide kante of te draad van 'n publieke pad, wat deur die
eiendom loop ;

(iii) binne- of kampheinings op te rig, byvoorbeeld om die weiveld
in kampe te verdeel ;

(iv) 'n bydrae tot die koste van 'n tussenheining wat deur 'n aan-
grensende eienaar of eienaars opgerig is, of om die koste van enige
verandering van sodanige heining te dek ;
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(v) 'n bestaande heining te verander, te verbeter of te herstel ;
(vi) saam met ander eienare die buitegrense van 'n blok hoewes te

omhein.

Die spesifikasies van die omheining moet deur die Departement van
Landbou en Bosbou goedgekeur word, en die minimum vereiste van die
Departement word in die applikasievorm aangegee. Die voorskot kan
paaiementsgewys uitbetaal word, maar alleen nadat 'n deel van die heining
voltooi is, en 'n bevoegde persoon dit geinspekteer en 'n sertifikaat aan
die Bank voorgele het waarin verklaar word dat die heining deeglik en
volgens spesifikasie opgerig is.

In die gewone loop van sake sal die Bank ook nie 'n applikasie vir 'n
omheiningslening oorweeg as die heining reeds klaar opgesit is nie. In so'n
geval sal die Bank, indien die sekuriteit voldoende beskou word, 'n applikasie
op 'n verband op die eiendonn oorweeg om die koste van die heining te dek.

Waar 'n aangrensende eienaar egter 'n tussenheining oprig en gedeelte-
like betaling van die koste daarvan eis, kan so'n applikasie deur die Bank
oorweeg word, al is die heining reeds voltooi.

3 (b) Voorskotte vir Watervoorsiening.

Hierdie voorskotte word gemaak aan boere wat begerig is om voor-
siening te maak vir 'n voorraad water vir huishoudelike doeleindes of om
'n bestaande watervoorraad beter vir gebruik beskikbaar te stel, en voor-
skotte kan vir een of meer van die volgende doeleindes gemaak word :—

(i) 'n Boorgat te sink of 'n put te grawe.
(ii) 'n Windpomp of ander meganiese pomptoestel aan te koop en

op te rig.
(iii) 'n Konkreet- of ysterreservoir of tenk te bou.
(iv) Pype te koop en aan te 18.

Die maksimum bedrag wat ten opsigte van enige enkele bron van water
insluitende die pomptoestel, pype en vergaartenk of reservoir toegeken
mag word, is £350.

Die Raad sal die magtiging van betaling vir droe boorgate in oorweging
neem, mits 'n voldoende voorraad water eindelik gevind word. Die minimum
hoeveelheid water, wat deur die Raad as voldoende beskou word, is : 5,000
gallon in 24 uur, as die water vir algemene boerderydoeleindes nodig is,
en 1,500 gallon in 24 uur as die water uitsluitlik vir huishoudelike doeleindes
nodig is, en oor die algemeen sal Been gedeelte van die voorskot uitbetaal
word nie, tensy bewys gelewer word dat 'n voldoende voorraad water
beskikbaar gemaak is.

3 (c) Dipbak-voorskotte.

Hierdie voorskotte word gemaak om dipbakke vir beeste of skape te
bou. Elke applikasie vir die bou van 'n dipbak moet tesame met die spesi-
fikasies eers deur die Departement van Landbou en Bosbou goedgekeur
word voor die Bank die toekenning van 'n lening in oorweging kan neem.
'n Plan tesame met 'n uiteensetting van die minimum vereistes van die
Departement word op die applikasievorm aangetoon.

3 (d) Voerkuil -voorskotte.

Hierdie voorskotte word vir die bou van voerkuile gemaak, en, net
soos in die geval van die dipbakke, moet die Departement van Landbou
en Bosbou eers die spesifikasies goedkeur. Planne en spesifikasies van
verskillende tipes voerkuile moet aan die applikasievorm geheg word.

Die maksimum bedrag wat ten opsigte van 'n voerkuil toegestaan mag
word, is £150.
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(4) Sekuriteit, terme en voorwaardes vir Omheinings-, Watervoorsienings-,
Dipbak- en Voerkuilvoorskotte.

Die sekuriteit vir hierdie omheinings-,watervoorsienings-, dipbak- en
voerkuilvoorskotte bestaan uit 'n hipoteek of las op die grond waarop
die omheining opgerig, of die water verskaf, of 	 dipbak of voerkuil gebou
moet word. Die aard van die hipoteek is sodanig dat die grond nie getrans-
porteer kan word voordat die paaiemente wat onder die lening betaalbaar 41
is, afbetaal is nie. Die balans van die lening bly as 'n hipoteek op die grond
en kan met die transport op die nuwe eienaar oorgedra word. Die aan-
spreeklikheid vir betaling van rente en paaiemente wanneer hulle verval,
berus dus by die persoon wac op die tydstip die eienaar is.

Hierdie voorskotte kan alleen gemaak word aan die persoon wat
geregistreer is in enige Akteskantoor of ander Registrasiekantoor as die
eienaar van enige omskrewe stuk grond, wat by onder aparte toekenning,
transportakte, of sertifikaat van eiendom hou.

As die applikant die geregistreerde eienaar van 'n onverdeelde aandeel
is, kan 'n voorskot nie aan horn toegestaan word nie, tensy at die mede-
eienaars die applikasie maak en gesamentlik en afsonderlik aanspreeklikheid
aanvaar.

Voordat by die Bank om 'n voorskot aansoek gedoen word, moet die
applikant (tensy die Landbank die verbandhouer is) die verbandhouer(s)
nader om sy (hul) toestemming te kry, omdat dit mag gebeur dat die
verbandhouer beswaar maak teen verdere beswaring van die grond, wat
vir die likwidasie van sy verband nadelig mag wees. Sulke besware word
egter nie dikwels gemaak nie.

Bowendien moet applikante onthou dat hulle in geen geval materiaal
mag koop of met die werk mag begin voordat die voorskot deur die Bank
goedgekeur is nie, aangesien dit kan gebeur dat die Bank om een of ander
rede weler om die applikasie toe te staan.

Betaling van die bedrag van 'n voorskot sal nie gemaak word nie, tensy
bewys gelewer is dat die werk bevredigend voltooi is.

Die rentekoers, termyn en terme van terugbetaling van hierdie voor-
skotte is dieselfde as in die geval van verbandvoorskotte (sien paragraaf (1)
hierbo).

(5) Waar Applikasie gemaak moet word.

Applikasies vir voorskotte op verband op grond en Kroongrond (d.w.s.
applikasies onder 1 en 2 hierbo) moet deur die applikant(e) gestuur word
aan die magistraat van die distrik waarin die eiendom, wat as sekuriteit aan-
gebied word, gelee is. Applikasies vir lenings op eiendom in die distrik
Pretoria kan egter direk aan die Algemene Bestuurder van die Landbank,
Posbus 375, Pretoria, gestuur word.

Al die applikasies wat onder 3 (a), (b), (c) en (d) hierbo val, moet gestuur
word aan die Bestuurder van die Bank van die kring waaronder die eiendom
sorteer, soos voig

(a) Le die eiendom in Transvaal, word die applikasie gestuur aan die
Algemene Bestuurder, Landbank, Posbus 375, Pretoria.

(6) Le die eiendom in die Oranje-Vrystaat, word die applikasie gestuur
aan die Bestuurder, Landbank, Posbus 296, Bloemfontein.

(c) Is die eiendom gelee in Natal, word die applikasie gestuur aan
die Bestuurder, Landbank, Posbus 357, Pietermaritzburg.
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(d) In die geval van die Kaapprovinsie (suid van die Oranjerivier) word
die applikasie gestuur aan die Bestuurder, Landbank, Posbus 2361,
Kaapstad.

(e) As die eiendom in die Kaapprovinsie (noord van die Oranjerivier)
le, word dit gestuur aan die Bestuurder, Landbank, Posbus 85,
Vrybu rg.

Applikasievorms is van al die bogenoemde adresse en al die magistrate
verkrygbaar. Hierdie vorms verstrek volledige instruksies aan die applikant
asook watter fooie betaal moet word. Voor die applikasie deur die Bank
behandel kan word, moet die applikant eers die voorgeskrewe fooie betaal.

Dit is hoegenaamd nie nodig vir 'n applikant om die dienste van 'n
agent of prokureur in verband met die voltooiing van die applikasievorm
in te roep nie. Hy moet dit self voltooi, maar as by daarmee moeilikheid
het, sal enige amptenaar van die magistraatskantoor of van die Landbank
op versoek die applikant help.

(6) Lenings aan KoOperatiewe Verenigings.

Koi:iperatiewe liggame sluit in :-

(a) . KoOperatiewe verenigings van boere met onbeperkte aanspreek-
likheid, geregistreer onder Wet No. 28 van 1922 ; en

(b) KoOperatiewe Boeremaatskappye met beperkte aanspreeklikheid
onder dieselfde Wet geregistreer, mits die Maatskappy aandele
met 'n voorwaardelike aanspreeklikheid uitgereik het.

Lenings wat aan koOperasies toegestaan word, is gewoonlik lenings
terugbetaalbaar in vaste paaiemente of seisoenslenings, en word vir onder-
staande doeleindes toegestaan :-

(a) Lenings terugbetaalbaar in vaste paaiemente word toegestaan vir
die aankoop van grond, oprigting van geboue en die aankoop en
oprigting van installasie, masjinerie en uitrusting. Sulke lenings
word vir 'n tydperk van 10 jaar toegestaan, terugbetaalbaar in
tien gelyke jaarlikse paaiemente met rente teen 41 persent per
jaar.

(b) Seisoenslenings word vir een oesjaar toegestaan ten opsigte van :—
(i) Die aankoop van graansakke en/of ander verpakkings-

materiaal, of produktehouers wat aan lede verskaf moet
word ;

(ii) dekkingskoste in verband met die uitvoer van sekere soorte
produkte, coos byvoorbeeld, vrugte ;

(iii) voorskotte aan lede teen produkte wat werklik aan die
KoOperasie gelewer is.

KoOperatiewe liggame wat seisoenslenings van die Landbank kry, moet
voorsiening maak om bedryfskoste self te dek, hetsy uit hul eie fondse of
deur middel van kortings op voorskotte betaalbaar teen gelewerde produkte,
aangesien fondse vir hierdie doe! nie direk uit seisoenslenings beskikbaar
gemaak word nie.

'n Seisoenslening mag as 'n lopende bankrekening beskou word sodat
die koOperatiewe liggaam te eniger tyd tydens die duur daarvan gelde daaruit
mag trek en daarin mag stort, met behoorlike inagneming van die doel
waarvoor die lening toegestaan is, mits die totale bedrag daaronder ver-
skuldig op geen tydstip die bedrag van die lening oorskry nie. Rente is
betaalbaar op die daaglikse debietsaldo teen 'n koers wat deur die Sentrale
Raad van die Bank bepaal word.
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Benewens die lenings wat genoem is, mag die Bank ook op vertoning
van 'n Akte van Skadeloosstelling deur 'n koOperasie, die nakoming waarborg
van enige kontrak deur so'n koOperasie aangegaan vir die verskaffing van
produkte en die aankoop van graansakke en/of ander verpakkingsmateriaal.

Die sekuriteit vereis deur die Bank vir lenings toegestaan aan koOpera-
tiewe verenigings met onbeperkte aanspreeklikheid is, benewens die bedryfs-
bates, die gesamentlike en afsonderlike aanspreeklikheid van die lede. In
die geval van lenings terugbetaalbaar in vaste paaiemente, vereis die Bank
gewoonlik 'n verband of notariele verband op die bates van die Vereniging.

In die geval van koOperatiewe maatskappye met beperkte aanspreek-
likheid is die hoofvorm van sekuriteit, behaiwe die bedryfsbates, die vol-
gende :-

(a) Vir Vaste Lenings :-

(i) Sessie van onopbetaalde kapitaal tot 'n bedrag deur die
Sentrale Raad bepaal ;

(ii) Sessie van voorwaardelike aanspreeklikheid wat aan sulke
aandele verbonde is ;

(iii) Direkteure se indiwiduele waarborg vir 'n maksimum bedrag
van £100 elk ;

(iv) Sessie van skulde wat aan die Maatskappy verskuldig is of
later verskuldig mag word ;

(v) Verband en/of notariele verband op die Maatskappy se
roerende en onroerende eiendom.

(b) Vir Seisoenslenings :-

(i) Sessie van onopbetaalde kapitaal op uitgereikte aandele ;

(ii) Sessie van voorwaardelike aanspreeklikheid wat aan sulke
aandele verbonde is ;

(iii) Direkteure se individuele waarborg vir 'n maksimum bedrag
van £100 elk ;

(iv) Lede se outomatiese aanspreeklikehid aan die Bank vir
terugbetaling van die lening ; elke lid is aanspreeklik tot
die bedrag van die fasiliteite wat by van so 'n lening verkry
het, hetsy in die vorm van kontant aan hom voorgeskiet of
goedere aan horn verskaf of dienste vir horn verrig ;

(v) Sessie van skulde wat aan die Maatskappy verskuldig is of
later verskuldig mag word.

Al die applikasies, wat deur koOperatiewe liggame gemaak word, moet
gestuur word aan die Algemene Bestuurder, Landbank, Posbus 375, Pretoria,
van wie die nodige vorms verkrygbaar is.
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IV. Boere en die Departement van Besproeiing.
INGENIEURSADVIES kan op aanvraag by die hoofkantoor of by enige van
 die Seksie-ingenieurs verkry word deur aan die onderstaande regulasies

te voldoen.

Die volgende is die adresse van die Seksie-ingenieurs :—

Noordelike Transvaalse Seksie, Posbus 399, Pretoria.

Suidelike Transvaalse Seksie, Posbus 399, Pretoria.

Kaapse Seksie, Posbus 23, Kaapstad.

Laer Oranjerivierse Seksie, Posbus 23, Kaapstad.

Noord-Middellandse Seksie, Posbus 86, Cradock.

Suid-Middellandse Seksie, Posbus 3020, Port Elizabeth.

Vrystaatse Seksie, Posbus 528, Bloemfontein.

Natalse Seksie, Posbus 1018, Durban.

Informele Advies oor Besproeiingsake.

(1) Informele advies van algemene aard word kosteloos verstrek aan
applikante wat persoonlik of per brief, gerig aan die Direkteur van Be-
proeiing by die hoofkantoor of aan die Seksie-ingenieurs by hul onderskeide-
like hoofkwartiere, advies vra in verband met besproeiingsake, mits die
gevraagde advies geen veldwerk of spesiale kantoorwerk meebring nie.

(2) So ook kan die vakkundige personeel van die Besproeiingsdeparte-
ment, indien hulle rondreis, informele advies van algemene aard kosteloos
verstrek, mits (a) die Regering geen vervoerkoste hoef te betaal nie ;
(b) sodanige advies gedurende die gereelde reis verstrek kan word en geen
spesiale reis daarvoor gemaak hoef te word nie ; (c) geen opmetingswerk
behaiwe rowwe opmeting nodig is ; (d) daarna geen kantoorwerk nodig
is, en (e) die beampte wat die advies verstrek in geen enkel geval !anger
as 24 uur opgehou word nie.

'n Beampte, wat sulke informele advies verstrek, kan egter ter verduide-
liking van die advies sketse en aantekeninge verskaf wat by daar op die plek
gereed maak.

(3) Aansoeke om advies ooreenkomstig die voorgaande paragraaf kan
gerig word aan die Direkteur van Besproeiing, Pretoria, of aan enigeen
van die Seksie-besproeiingsingenieurs by hul onderskeie hoofkwartiere.
Sulke aansoeke sal op die gewone manier afgehandel word in volgorde van
die gerieflikheid waarmee die betrokke plekke bereik kan word, d.w.s. met
betrekking tot geografiese ligging, verkeersmiddele en derglike oorwegings.

Opmetings en Vakkundige Advies wat 'n Oponthoud van nie meer as 6 Dae
meebring nie.

(4) Ingeval 'n applikant op ontvangs van advies in terme van voor-
gaande paragraaf verlang dat kleinere veidwerk wat uit sodanige advies
voortspruit dadelik onderneem sal word, dan kan die adviserende beampte,
indien sy ander pligte dit toelaat, sulke veidwerk dadelik uitvoer as die
applikant 'n deposito gestort het tot dekking van die tydperk wat die onder-
soek na verwagting sal duur (Vorm B), mits die tyd aan die werk bestee
nie meer as ses dae sal wees nie, met inbegrip van die duur van die reis na
die eersvolgende punt, waarheen die applikant mag onderneem het om
vervoer te verskaf.
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(5) Die beampte wat kragtens voorgaande paragraaf voorlopige veld-
opmetings doen, sal dienooreenkomstig aan die applikant advies gee en
die Direkteur van Besproeiing daarvan verwittig, en die Direkteur kan dan
later met die applikant in verbinding tree, indien hy dit nodig ag.

(6) 'n Applikant wat gebruik wil maak van die dienste van 'n ingenieur
om voorlopige opmetings en ondersoek te doen of advies te gee in verband
met besproeiingswerk of prosesse wat volgens die mening van die appli-
kant, die ingenieur nie langer as ses dae op die plaas sal besighou met inbegrip
van die tyd bestee aan die reis van die onmiddellik voorgaande punt tot
die eersvolgende punt, moet vir sodanige hulp aansoek doen by die Direkteur
van Besproeiing of die plaaslike Seksie-ingenieur of by die plaaslike siviele
kommissaris of magistraat.

(7) Die werk in die voorgaande paragraaf bedoel sluit in kleinere op-
metingswerk en ondersoeke, en die latere kantoorwerk in verband met die
veldwerk mag nie meer as vier dae in beslag neem nie. Die tyd aan hierdie
latere kantoorwerk bestee, sal indien nodig, om die tyd te bereken waarvoor
betaling gevra sal word, gevoeg word by die tyd bestee op die plaas en op
die reis van en na die voorgaande en volgende punte.

Opmetings en Ondersoeke wat 'n Oponthoud van meer as 6 dae meebring.

(8) Enige applikant wat vakkundige hulp verlang wat waarskynlik meer
as ses dae in beslag sal neem, moet op Vorm C om advies aansoek doen.
Enige applikasie ender die voorgaande paragraaf gemaak en wat na ver-
wagting veidwerk sal meebring wat langer as ses dae sal neem, kan op die-
selfde wyse behandel word.

(9) Die ingevulde vorm kan aan die Direkteur van Besproeiing of aan
die plaaslike Seksie-ingenieur of aan die siviele kommissaris of magistraat,
gestuur word, en die applikant sal daarna in kennis gestel word watter
bedrag hy sal moet deponeer in verband met die vakkundige hulp wat hy
verlang. By die vasstel van die bedrag van hierdie deposito sal rekening
gehou word met die koste van enige kantoorwerk wat buite en behaiwe
die veidwerk nodig is. Indien moontlik, sal daar ook 'n raming verstrek
word van die vermoedelike onkoste verbonde aan bykomstige dienste wat
nodig mag wees, soos vervoer vir die beampte belas met die veldwerk,
arbeid, materiaal, ens.

(10) Indien die applikant daarna verlang dat die dienste van 'n staats-
amptenaar beskikbaar gestel sal word, kan na ontvangs van die deposito
maatreels getref word om die ondersoek so you moontlik te laat plaasvind
en die applikant kan in kennis gestel word ongeveer op watter dag met
die werk begin kan word.

(11) Behalwe die deposito in paragraaf (9) voorgeskryf, moet applikante
aan die betrokke beampte solank hy in die veld werk, geskikte vervoer,
asook alle ongeskoolde arbeid verskaf, en verder voorsiening maak vir
alle ander bykomstige dienste ; anders sal die applikant aan die Regering
alle onkoste in verband met vervoer, arbeid of ander bykomstige dienste
moet vergoed.

Advies oor Ontwerpe wat op die oog geen Opmetings- of ander Veidwerk
meebring nie.

(12) Enige applikant wat vakkundige advies verlang wat op die oog
geen veldwerk of 'n spesiale besoek aan die terrein van die voorgenome
werk meebring nie, kan, soos in paragraaf 1 bepaal, op enige geskikte manier
by die Direkteur van Besproeiing of die Seksie-ingenieurs aansoek doen.
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Indien hierdie werk egter spesiale kantoorwerk of die opstel van tekeninge
meebring, kan aan die applikant 'n raming verstrek word van die bedrag
wat in verband met die gevraagde dienste gedeponeer moet word. By
aanname van hierdie raming, kan die nodige stappe gedoen word ooreen-
komstig die diensvereistes van die Departement en onderworpe aan die
spesiale goedkeuring van die Minister.

Uitvoerige Advies oor Ontwerpe wat Opmetings en Ander Veldwerk meebring.

(13) Indien 'n applikant, na ondersoek van 'n ontwerp ooreenkomstig
een van die voorgaande paragrawe, meer volledige inligting verlang, kan 'n
raming van die totale koste wat waarskyniik aan die nodige veld- en kantoor-
werk verbonde sal wees, in een ronde som aan horn verstrek word, en by
aanname van hierdie begroting deur die applikant, sal die werk met so min
vertraging moontlik onderneem word, onderworpe aan die goedkeuring
van die Minister en die diensvereistes van die Departement.

(14) Applikasies op vorms B en C sal nie aandag ontvang nie voor en
aleer die koste wat vasgestel mag word, aan die Seksie-ingenieur of sy
verteenwoordiger, of die Ontvanger van Inkomste, betaal is. In die geval
van applikasies op vorm B sal enige deposito wat £1 per dag te bowe
gaan, vir die dae wat in die veld by die werk, op reis, en op kantoor in verband
met die werk in beslag geneem is, terug betaal word.

Hierdie regulasies is onderworpe aan sulke veranderings of wysigings
as wat van tyd tot tyd bekendgemaak mag word, en die Regering aanvaar
geen aanspreeklikheid ten aansien van sake wat daaruit mag voortspruit nie.

Voorgaande is die algemene voorwaardes in verband met advies oor
werktuigkundige aangeleenthede, en boere word aangeraai om van daardie
advies gebruik te maak. Die terme is buitengewoon redelik en honderde
gevalle is bekend waar versuim om 'n paar pond aan werktuigkundige advies
te bestee, die oorsaak was dat werke wat honderde ponde gekos het nutteloos
was.

Boor vir Water.
Beskikbare Uitrusting.—Aan die Departement van Besproeiing is 'n

doeltreffende Boor-afdeling toegevoeg. Die afdeling is toegerus met die
nuutste masjinerie, beskik oor 'n personeel van bedrewe boormanne onder
toesig van die Hoof-Booringenieur, en 'n staf van ervare inspekteurs. Die
huurkoste, soos gepubliseer in Goewermentskennisgewing No. 1316 van
1936, wat nog geldig is, kom uit op minder as 40 percent van die werklike
koste van die Regering. Die hoofdoel van die Boor-afdeling is om nuttige
voorrade skoon drinkwater vir huisgebruik en as drinkwater vir vee daar
te stel, en in sekere streke waar intensiewe landbou beoefen word, was dit
ook in sekere mate moontlik om lande uit besonder sterk boorgate te
besproei.

Aansoeke om die Huur van Boormasjiene.—'n Boer wat vir water wil
boor, word versoek om by sy magistraat of by die Direkteur van Besproeiing
Carlstraat, Wes-end, Pretoria, aansoek te doen om die gedrukte vorms
met voile besonderhede en huur-voorwaardes. Sodra 'n applikasie deur
die Direkteur van Besproeiing goedgekeur is, word die applikant se naam
ingevoeg in die reisplan van die boormasjien wat in sy distrik werksaam is.
Sover moontlik word die applikasies op hul beurt afgehandel, maar om lang
trekke van die een boorplek na die ander te vermy, kom groepe applikante
dikwels ooreen om hul beurte onder mekaar te reel. Boere word aangeraai
om vooruit te kyk en nie met hul applikasie te wag tot hul toestand wanhopig
is nie.

1181



HULPBOEK VIR BOERE IN SUID-AFRIKA

Uitsoek van Boorplekke.—'n Goedgekeurde applikant is geregtig tot vry
advies oor die uitsoek van boorplekke, en vir hierdie doel is ervare amptenare
beskikbaar.

Verskeie Tipes van Boormasjiene.—Verskeie tipes van boormasjiene word
verskaf, na gelang van die toestande wat in die betrokke streek heers. In
die drod streke van die noordwestelike Kaapprovinsie waar nie brandhout,
steenkool en ander natuurlike brandstowwe is nie, word oliemasjiene ge-
bruik. In streke waar sagte en harde rotslae met mekaar afwissel word 'n
saamgestelde boor gebruik, wat met 'n roterende slag en gebruik van ver-
koelde hael in harde rots boor en in sagte rots met 'n stampslag. Voordat
'n masjien 'n nuwe werkstreek ingestuur word, moet die Departement
van Besproeiing eers tenminste ses goedgekeurde applikasies op die lys
he, want die oprigtingskoste word deur die Departement betaal en is 'n
swaar las op die subsidie deur die Regering verstrek.

Dienste wat Boere moet Lewer.—Die boer moet padvervoer en brandstof
en water verskaf wat vir die doeltreffende funksionering van die masjien
nodig is. Die Departement van Besproeiing verskaf alle masjinerie, die
boorman en voldoende arbeiders vir doeltreffende boorwerk.

Die gemiddelde koste van 'n boorgat volgens die teenswoordige tarief
is sowat £60. Slegs enkele boorgate kom betreklik duur uit, en as redelike
sekuriteit gegee word, kan die applikante die bedrag in paaiemente oor
twintig jaar afbetaal.

Meer as 19,500 boorgate is in die laaste 32 jaar deur die Departement
geboor, wat sowat 282,000,000 gallon water per dag !ewer.

•0	

Teken in op

„Boerdery in Suid-Afrika,"
die Maandblad van die Departement van Landbou

en Bosbou,
wat u gedurig op hoogte sal hou met informasie wat vir die boerdery

van belang is.

Skryf aan die Staatsdrukker, Pretoria.

Intekengeld 5/- per jaar.
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A fdeling
1 2. Die Boerewonmg.  

(Artikels deur die Huishoudkundiges van die Departement)

n Coed-saarngestelde Maaltyd.

VAN die drie vernaamste huislike behoeftes—voedsel, beskutting en
kleding—is voedsel die belangrikste, want sonder voedsel is lewe
onmoontlik. Die menslike liggaam word dikwels vergelyk met 'n

masjien wat sy brandstof kry in die vorm van voedsel. Dit kan egter nie
ophou met werk nie, soon 'n masjien, maar moet aanhou werk om te kan
bestaan. Wanneer die mens slaap, gaan die hart voort met sy werk, die
longe beweeg met die asemhaling, die spysverteringstelsel is besig om die
Iaaste voedsel te behandel, en so voort. Elke beweging, uit vrye wil of
andersins, is werk in die meganiese betekenis van die woord. Die menslike
liggaam is ook voortdurend besig om verskillende weefsels te verslyt wat
weer opgebou word met materiaal wat uit die voedsel verkry word.

Klassifisering van Voedsel.

Voedsel kan in die volgende groepe gekiassifiseer word, en elke groep
speel 'n belangrike rol in die voeding.

Van die bestanddele van die gewone gemengde voedsel van die mens,
is die koolhidrate gewoonlik die meeste. Hulle sluit in alle stysel- en suiker-

Koolhidrate. 
stowwe en is die energie-gewende voedsels. Meeste plante
het die grootste gedeelte van hul koolhidraatmateriaal in die

vorm van stysel. Tipiese voorbeelde van styselhoudende voedsels is rys,
aartappels, patats en meel. Die bekendste van die verskillende suiker-
stowwe is rietsuiker wat so algemeen gebruik word om voedsel soet te
maak. Dit is 'n waardevolle bron van energie, maar dit moet oordeel-
kundig gebruik word, want as dit in 'n te groot hoeveelheid of in 'n te
gekonsentreerde vorm gebruik word, is dit prikkelend vir die maag. Suiker
is veral prikkelend vir 'n lee maag en kan in die spysverteringskanaal gis.
Dit word vinnig opgeneem en stil die eetlus miskien voordat genoeg voedsel
gebruik is, of dit kan die eetlus vir ander voedsel heeltemal wegneem. Dis
'n algemene oorsaak van verkeerde voeding, veral by kinders wat 'n een-
sydige ete kry of te veel koolhidrate en te min van die nodige bestanddele
wat ander soorte voedsels bevat. Soet vrugte of 'n vrugte-nagereg is 'n
beter bron van energie as skoon suiker want dit bevat belangrike mineraal-
soute en sure, asook vesel en ander vullende materiaal.

Eiwitstowwe of proteene is die liggaambouende voedsel, en is ook nood-
saaklik vir die behoud en opbou van die weefsels wat voortdurend met ons

Eiwitstowwe. 
alledaagse werk afgebreek word. Dit is ook energiegewend,
maar behoort nie 'n hoe verhouding van ons energiebronne

te vorm nie. Eiwitstowwe is duur, nie alleen om te koop nie, maar ook

1183



HULPBOEK VIR WERE IN SUID-AFRIKA

omdat hulle 'n groter spanning as koolhidrate op die stelsel veroorsaak. Die
hoof-eiwitstofbevattende voedsels is vleis, vis, eiers, melk, kaas en die peul-
plante soos ertjies en boontjies.

Die belangrikste werk van vet- en oliestowwe is om energie te gee.
Vet beskerm die liggaam teen meganiese beskadiging en teen 'n te vinnige

Vetstowwe. 
verlies van warmte wanneer die liggaam aan koue blootgestel
word. Dit dien ook as 'n vulling en steun vir die ingewands-

organe, veral vir die niere. Die hoofbronne van vet- en oliestowwe is botter
room, spek, niervet, beesvet, katoensaad, grondboontjie-, amandel-, klapper-
en vis-olies. Sekere voedingstowwe wat gewoonlik nie as vethoudend
beskou word nie, bevat aansienlike hoeveelhede daarvan, soos geel van
eiers en alle soorte neute.

Dis bestanddele wat absoluut onmisbaar is vir die werking van die
liggaamsprosesse, soos die klopping van die hart en die spysvertering. Dis

mineraal- noodsaaklik vir die groei en instandhouding van die bene en

souse.	 tande, en kom voor in die struktuur van die sagte weefsels
en vloeistowwe van die liggaam en kontroleer in groot mate

hul werksaamhede. Die drie belangrikste mineraalstowwe in die liggaam
is kalsium, fosfor en yster. Kalsium of kalk is die hoofbestanddeel van ons
bene en tande en is 'n belangrike faktor in die stolling van die bloed en die
sametrekking van die spiere. Om die beste gebruik van kalsium vir die lig-
gaam te verkry, moet die voedsel genoeg fosfor bevat, want hierdie twee
elemente verbind, en dit vorm 'n belangrike bestanddeel van die bene,
t.w. kalsiumfosfaat. Fosfor is noodsaaklik vir die vorming van liggaamselle,
senuwees en breinweefsels. Yster kom voor as een van die bestanddele
van die bloedkleurstof en speel 'n belangrike rol in die oksidasieprosesse
wat voortdurend in die liggaam aangaan en waarvan ons lewe afhang. Indien
een van hierdie mineraalstowwe nie in die liggaam is nie, of in 'n te klein
hoeveelheid voorkom, word die groei en gesondheid gestrem. Dit word
hoofsaaklik gevind in melk en suiwelprodukte, eiers, heel grane, vrugte en
groente.

Hoewel vitamiene geen opbouingstowwe is of energie verskaf nie, is
hulle nogtans noodsaaklik vir goeie voeding. As 'n groep bevorder hulle

vitamiene. 
groei en gee gesondheid en krag. Afsonderlik dien hulle
om sekere siektes of te weer, normale ontwikkeling van been

en tande te bevorder, goeie eetlus op te wek en om die liggaam teen soge-
noemde „ gebreksiektes " te beskerm. Visolie, vars melk, vars vrugte en
groente is 'n paar van die beste bronne van vitamiene.

Hoewel water geen voedingswaarde besit nie, is dit nogtans 'n belang-
rike gedeelte van die dieet. Dit moet die vaste voedsels oplos, sodat dit
Water. deur die weefsels opgeneem en na die verskillende dele van

die liggaam gestuur kan word. Die water los ook die afval-
produkte op en verwyder dit uit die weefsels. 'n Aansienlike hoeveelheid
water is noodsaaklik vir goeie gesondheid. Omtrent ses pinte vloeistof
word as noodsaaklik in die daaglikse ete beskou ; 'n gedeelte hiervan word
in ons voedsel ingesluit en die res word in vloeistofvorm ingeneem.

'n Goeie Samestelling.

'n Goed-saamgestelde ete moet bestaan uit voedselsoorte bevattende
al die bestanddele wat nodig is vir groei, onderhoud en energie. Wanneer
besluit word oor die daaglikse etes, moet die behoeftes van die indiwidu
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sover moontlik in aanmerking geneem word, maar die van die groeiende
kind moet die eerste oorweeg word, omdat in die latere lewe so bale daar-
van sal afhang of die persoon gedurende sy of haar jeug goeie voedsel ont-
yang het of nie. Die oorsaak van bale ongesteldhede, slegte humeur en
ander euwels kan dikwels nagespoor word tot 'n onvoldoende of sleg-
saamgestelde dieet. Die bedrywige man of vrou, wat uitputtende hande-
arbied doen, het meer voedsel nodig as die persoon wat sitwerk doen.
Die volgende is 'n voorbeeld van wat die drie daaglikse etes moet bevat :—

„ 'n Kwart (quart) per dag vir die groeiende kind." Vir die kind sowel
as vir die volwassene, moet die minimum twee koppies per dag wees.

Melk. 
Hierdeur word 'n voldoende voorraad minerale vir die opbou
en behoud van die bene en tande verseker, sowel as verskaffing

van die beste eiwitstof vir die opbou en onderhoud van die liggaam. Melk
kan opgedien word in die vorm van poedings, dranke en sop, of dit kan deel
uitmaak van verskeie smaaklike geregte.

Gebruik by voorkeur die heel graansoorte, soos hawermeel, kaffer-
koring, mieliemeel, bruinbrood en heel koringsoorte ; wanneer dit as pap

Graan. 
gebruik word, moet dit oornag geweek en dan goed gekook
word sodat dit heeltemal verteerbaar is. Graansoorte is

uiters waardevol as 'n bron van energie, en vir hul mineraal- en vitamien-
inhoud.

Dit moet in groot hoeveelhede verskaf word en slegs een van die
styselhoudende soorte, soos aartappels of rys moet op 'n keer opgedien

Groente.
word. Die groen groentesoorte soos spinasie, kool, groen-
boontjies, ertjies, slaai en die blare van artisjokke is waarde-

volle bronne van yster. Ten minste een soort groente moet rou opgedien
word, soos in die vorm van slaai, naamlik slaaiblare, tamaties, seldery, wortels,
bronkors, radyse of komkommers. Op hierdie manier word sekere vita-
miene, wat nie in die ander voedsel aanwesig is nie of doodgekook word,
in die ete ingesluit.

Dit is ook noodsaaklik as 'n bron van vitamiene en minerale. Hul
onverteerbare weefsel en ligte sure is van groot hulp vir die normale inge-

Vrugte. 
wandsbewegings. Heel groente en graan verskaf ook die
vereiste maagvulling in die dieet. Gedroogde vrugte moet

gebruik word as vars vrugte nie verkrygbaar is nie, maar dit bevat nie
soveel vitamiene nie.

Die hoofgereg bestaan gewoonlik uit vleis of sy plaasvervangers, soos
vis, eiers, kaas en melk. Hiervan kan 'n groot verskeidenheid van smaaklike

Die Hoof-
geregte berei word. Die vleisvervangers verskaf die bestand-

gereg.	 dele wat noodsaaklik is vir goeie voeding, soos minerale en
vitamiene, sowel as perfekte eiwitstof. Dis van belang dat

hierdie punt onthou word by die voeding van kinders, want die neiging
is dikwels om melk en melkprodukte deur vleis te vervang. Aangesien
vleis van geen spesiale waarde vir die groei van die kind is nie, wanneer sy
voedsel voldoende eiwitstof bevat, is daar, nadat by van 'n redelike hoeveel-
heid melk en eiers, graan, groente en vrugte voorsien is, maar min plek
vir vleis in sy dieet. Daar bestaan ook gevaar dat vleis, met sy aantreklike
geur, die lus van ander voedsels sal verdryf, soos 'n oormaat suiker geneig
is om te doen. Behalwe dat vleis arm is aan kalsium en vitamiene, veroor-
saak dit vinniger ontbinding in die ingewande as melk, en derhaiwe is dit
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'n minder wenslike bron van eiwitstof, want dit het 'n uiters nadelige uit-
werking op die gesondheid. Vleis is waardevol as 'n bron van yster, maar
so ook is groen groentesoorte, geel van eiers, heel graanvoedsel, appelkose
en pynappels. 'n Goeie reel vir die huisgesin om te volg is om eenmaal,
en nooit meer as tweemaal per dag, vleis te gebruik nie.

By hierdie lys kan gevoeg word die daaglikse verbruiksartikels, soos
brood en botter, tee en koffie. Laasgenoemde twee is feitlik net prikkelende
dranke en moenie aan kinders gegee word nie. Kakao, sjokolade, melk en
vars vrugtedranke is voedsamer.

Smaakmiddels.

By voedsels word dikwels smaakmiddels gebruik, soos souse, speserye,
sout en ander kruie. Hulle moet egter net in klein hoeveelhede gebruik
word, anders is dit prikkelend vir die slymvlies van die spysverteringskanaal,
en kan ook die smaak van minder geurige geregte wegneem. Dit het in
werklikheid geen voedingswaarde nie, en word net gebruik om die voedsel
geurig te maak en om afwisseling aan die didet te gee.

Ander Faktore.

Om die daaglikse etes goed saam te stel, moet die huisvrou haar spens
met oorleg uitrus. Sy moet nie alleen voedsame voedsel verskaf wat die
gesondheid van al die lede van die huisgesin beskerm en hul eetlus bevredig
nie, maar ook sorg dat dit behoorlik voorberei en opgedien word. Ons
gesondheid hang of van hoe ons eet, rowel as van wat ons eet. Die spys-
verteringsprosesse word begunstig deur opgeruimde geselskap aan tafel en
deur smaaklike voedsel te sien en te ruik, terwyl aan die ander kant,
rusie aan tafel, slegte humeur en senuweeskok, sleg-gekookte en sleg-
opgediende voedsel, bepaald nadelig is vir goeie spysvertering.

Reels om 'n Maaltyd Saam te Stel.

(1) Kies minstens een voedsel uit elk van onderstaande groepe vir elke
maaltyd.

(2) Maak volop gebruik van voedsels wat die maagsappe gunstig be-
invloed, soos heel graan, groente en vrugte.

(3) Dien twee of meer soorte groente, anders as aartappels, elke dag
op en gebruik soveel vars groente en slaai as moontlik.

(4) Dien vrugte minstens eenmaal per dag op.

(5) Gebruik melk volop in dranke en in kos.

(6) Stel liewers die spyskaart vir 'n hele dag op of vir 'n paar dae, in
plaas van vir elke maaltyd.

(7) Met die opstel van die spyskaart moet u ook dink hoe die kos sal
lyk en smaak as dit klaar is.

Regulerende Voedsels.

Graansoorte.—Hawermeel, kafferkoring, mieliemeel, boerbrood, onge-
sifte-meelbrood.

Vrugte.—Appels, appelkose, piesangs braambessies, dadels, vye, appel-
liefies, pomelo's, druiwe, suurlemoene, lemoene, perskes, pere, pynappels,
pruime, pruimedante, rosyne, frambose, rubarber, aarbeie, tamaties, span-
spekke en waterlemoene.

Groente.—Artisjokke, aspersie, boontjies, beet, brusselse spruitjies,
kool, blomkool, wortels, seldery, komkommers, eiervrug, blaarslaai,
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vroeepampoene, groenmielies, uie, pieterselie, witwortels, ertjies, aart-
appels, pampoen, tamaties, radyse, spinasie, patats, rape en bronkors.

Melk.—Vol-, afgeroomde en karringmelk.

Voedsel wat die Liggaam Opbou en in Stand Hou.

Kaas.—Cottage, cheddar, room, soetmelk en gorgonzola.

Eiers.—Alle eetbare soorte.

Vis.—Alle eetbare soorte.

Vleis.—Beesvleis, skaapvleis, lamvleis, varkvleis, pluinnvee en wild.

Melk.—Vol -, afgeroomde en karringmelk.

Groente.—Boontjies (droe), lensies, neute, ertjies (d roe), grondboontjies.

Energiekos.

Graansoorte.—Ongesif en gesif, macaroni, spaghetti, sago, tapioka,
maizena, vermicelli, rys, stampmielies.

Vette.—Spek, ander vleisvet, botter, room, varkvet, olyfolie en ander
plantaardige vette en olies.

Suikers.—Lekkers, gedroogde vrugte, heuning, jellies eh jams, marme-
lades, strope, konfyt, suiker, soetpoedings.

Groente.—Boontjies (droe), lensies (droe), ertjies, aartappels, mielies,
beet.

Gesondheidsreels vir Skoolkinders.

Om gesond te wees, vereis die liggaam behoorlike voedsel, lang slaapure
en volop vars lug. Om sterk en gesond te wees, moet kinders onder-
staande eenvoudige reels voig.

Eetreels.

(1) Vermy gedurige etery tussen maaltye.

(2) Eet stadig en kou die kos goed fyn. Moenie water of melk saam
met die kos drink nie.

(3) Drink water tussen maaltye, maar nie voor slaaptyd nie.

(4) Elke kind moet minstens een pint melk elke dag drink.

(5) Hande moet voor ete gewas word.

(6) Die kos moet warm en deeglik gekook wees, en in skoon skottels
op 'n skoon tafel opgedien word.

(7) Vlied moet van voedsel of weggehou word. Vliee is die draers van
kieme van baie soorte siektes.

(8) Melk moet koud, skoon en toegehou word.

(9) Kinders moet hul hoofmaal in die middel van die dag kry en nie in
die aand nie.

Slaap.

Die kind moet vroeg genoeg in die aand gaan slaap, sodat dit nie nodig
is om horn die volgende more wakker te maak nie. Maksimum slaap beteken
maksimum gesondheid.

Jong kinders behoort 7 of 7.30 n.m. aan die slaap te wees, ouer kinders
nie later as 8.30 n.m. nie. Die sesjarige kind het van 12 tot 13 uur slaap
nodig as hy gesond is, en nog meer as hy afgemat of siek is. Die veertien-
jarige kind het van 10 tot 11 uur slaap nodig.
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Vars Lug.

Vars lug is nodig vir gesondheid. Vir die skoolgaande kind is 'n paar
uur in die buitelug genoeg, maar dan moet hy van tien tot twaalf uur vars
lug inasem terwyl hy slaap. Laat die kamervenster die hele nag oopstaan.

Die Waarde en Gebruik van Plaasprodukte.
Dikwels word verwondering uitgespreek omdat baie plaasmense, wat

geen wetenskaplike kennis van voedingsleer het nie, so gesond is. Hierdie
feit word dan ook as argument gebruik as mense wil bewys dat die studie
van voeding onnodig is. Almal is egter nie so gelukkig om volop melk,
eiers, groente en vrugte te he waarvan hul na hartelus kan geniet nie. Sonder
enige mate van kennis van voedingsleer, kry hierdie plaasmense die nood-
saaklike voedsel wat die liggaam voorsien van alles wat dit nodig het.

Soms word egter nie voldoende gebruik gemaak van die plaasprodukte
nie ; om een of ander rede word nie genoeg melk gedrink nie, groente
word nie geeet nie, en vars vrugte is nie op alle place dwarsdeur die jaar
verkrygbaar nie. Vleis en eiers is gewoonlik die geliefkoosde voedsel en
oor die algemeen word genoeg hiervan gebruik, waar dit volop is. Om die
leser aan te moedig om die beste gebruik te maak van die plaasprodukte,
sal die waarde van elkeen van die vername produkte hier afsonderlik bespreek
word.

Melk is die perfekste voedsel wat ons het, en as dit volop gebruik word,
sal dit baie foute in 'n sleg-saamgestelde maaltyd regmaak. Elke voiwasse

persoon behoort nie minder as 2 koppies meik per dag te
Melk en	 gebruik nie, en elke kind minstens 4 koppies. Dit is nie
Melk-

produkte.	 noodsaaklik dat die melk juis gedrink moet word nie ; dit
kan ook gebruik word in poedings, via, melksop, witsous,

roomys en m&kdranke, by. kokoa, ens. 	 -

Die proteIene is van so'n aard dat dit die liggaam opbou en die groei
aanhelp. Daarom kan 'n babetjie vir baie maande op melk, as die enigste
bron van proteIen, ieef en groei.

Melkvet is in so'n vorm dat dit nnaklik deur die liggaam gebruik kan
word. Daarom word room en botter baie maklik verteer en deur die lig-
gaam opgeneem. Afgeroomde melk bevat nie meer vet nie, maar tog ander
waardevolle bestanddele van melk, en is dus nog van bale waarde.

Die belangrikste minerale wat meik bevat, is kalk en fosfor. In die
dieet is daar dikwels 'n tekort aan kalk as m.lk nie ingesluit word nie, en
kalk is noodsaakiik in die opbou van die been en tande, en het ook ander
belangrike funksies in die liggaam.

Yster is ook 'n belangrike bestanddeel van sekere voedseis, want as
dit ontbreek, kan daar nie bloed gevorm word nie. Melk bevat egter 'n
bale klein persentasie yster, en daarom moet babetjies voor die end van
hul eerste jaar voorsien word van yster in die vorm van groen groentesoep
en die geel van 'n eier.

Melk is 'n belangrike bron van die vitamiene A, B en C, maar die hoe-
veeiheid vitamien C is egter so onstandvastig dat mens nie daarop kan reken
nie ; daarom word tamatiesap of lemoensap aan babetjies gegee om 'n
voidoende voorraad vitamien C te verseker. Onthou egter dat vitamien
C vernietig word deur hitte.

1188



DIE BOEREWONING

Melk is dus 'n baie belangrike voedsel, veral omdat dit soveel kalk
en vitamiene A en B bevat. Om 'n volmaakte voedsel te wees, moet dit
egter aangevul word met voedsel wat yster en vitamine C bevat, soos groen
groente, tamaties en lemoene. Onthou ook dat melk alleen te dun is om
genoeg voedsel te verskaf vir 'n grootmens. As dit gebruik word saam
met ander voedsels, is dit ideaal.

Belangrike melkprodukte, wat ook gebruik moet word, is karringmelk
dikmelk, botter, room en kaas. Karringmelk bevat at die bestanddele van
melk, behalwe die vet (en die vitamiene wat in die vet voorkom). Dikmelk
is nog makliker verteerbaar as soetmelk en bevat dieselfde bestanddele.
Botter bevat baie vet en vitamien A. Hierdie vet is baie maklik verteerbaar
en behalwe dat dit gebruik word om op brood te smeer, word dit gebruik
om die geur en tekstuur van baie kossoorte be verbeter. Room bevat
dieselfde belangrike bestanddele as botter en het 'n nog fyner smaak.

Kaas is 'n baie voedsame voedsel, en moet dus beskou word as 'n
hoofskottel en nie as 'n bygereg nie. Dit is 'n baie gekonsentreerde vorm
van proteIen en vet, en omdat mense dikwels kaas na 'n reeds swaar maaltyd
eet, dra kaas die naam van „ 'n onverteerbare voedsel ". Die protelen
van kaas is in 'n vorm wat nog makliker verteerbaar is as die van melk. Die
vet is egter 'n bietjie moeiliker om te verteer as die van melk. Verder
bevat kaas 'n aansienlike persentasie mineraalstowwe en is 'n goeie bron
van vitamien A.

Groente en Vrugte.

Groente, dit wil se die gewone soorte, kan as volg geklassifiseer word :
(1) Vars : (a) styselagtig, soos aartappels, witwortels ; (b) nie-styselagtig,
soos kool, slaai, spinasie, geelwortels. (2) Gedroogde groente. (3) Inge-
maakte groente.

Groente het 'n belangrike plek in die goed-saamgestelde maaltyd.
Dit is 'n belangrike bron van :—

(i) mineraal-soute, soos yster, fosfor en kalk ;

(ii) vitamiene—veral vitamiene A, B en C. Hierdie vitamiene bevor-
der o.a. die groei en gesondheid en voorkom siektes, soos beri-
beri en skeurbuik ; en

(iii) sellulose of selstof, dit wil se, die onverteerbare deel van groente
wat die werking van die ingewande stimuleer en 'n belangrike
middel is om hardlywigheid te voorkom.

'n Paar groentes vereis spesiale aandag :—

Spinasie is die rykste bron van yster wat in groente gevind word. Dit
bevat ook at drie die bogenoemde vitamiene.

Tamaties is ryk in at drie die vitamiene en is veral 'n uitstekende bron
van vitamien C.

Kool is taannlik ryk in at drie die vitamiene en bevat bale mineraal-soute.
Die buitenste groen blare is beter as die wit binneste blare. Kool is belangrik
omdat dit dwarsdeur die jaar verkrygbaar is.

Wortels bevat ook baie minerale en at drie die vitamiene, veral
vitamien C.

Aartappels.—Aartappels mag nie groen groente verplaas nie, alhoewel
dit 'n goeie bron van kaik, fosfor, yster en vitamiene B en C is.

Blaarslaai is van waarde omdat dit bale yster bevat en ook at drie die
vitamiene.
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Groente moet so dikwels moontlik vars gebruik word, want as dit
gaargemaak word, verloor dit party van die vitamiene.

Ingennaakte en gedroogde groente is ook bale waardevol in die maaltyd,
aihoewel selfs die wat ingemaak is nie soveel vitamien C bevat as vars groente
nie. Die boervrou behoort dus in volop tye genoeg groente vir gebruik
gedurende die wintermaande te preserveer. Groente, soos wortels, kan
dan rou geeet word.

Groente kan op 'n groot verskeidenheid van maniere gebruik word,
en die huisvrou behoort te sorg dat daar nooit eentonigheid is nie. Selfs

groente wat op dieselfde manier gaargemaak is kan op 'n
Gebruik	 verskeidenheid van maniere opgedien word. 'n Lekker wit-
van

sous, of 'n kaassous (d.w.s., 'n witsous waarby kaas gevoegGroente.
is) kan tot voordeel gebruik word met gekookte of gestoomde

groente soos blomkool, rape, wortels, ens.

Omdat die meeste soorte groente smaakliker en makliker verteerbaar
is wanneer dit gaar is, word dit gewoonlik gaar gemaak. Die eet van rou
groente, soos gerasperde wortels, moet egter aangemoedig word omdat
dit van meer waarde vir die liggaam is. Dit moet onthou word dat party
van die vitamiene vernietig word deur hitte ; en as groente gekook word,
word sommige van die minerale weggegooi met die water, buiten as dit
gebruik word in soep, ens.

As groente in sagte water gekook word, word dit goner sag as wanneer
dit in harde wate- gekook word. Daarom word koeksoda soms by water
gegooi as sagte water nie verkrygbaar is nie. Koeksoda is egter nadelig vir
spysvertering en dit bederf ook die delikate geur van soet-sappige groente
soos ertjies, en verhaas die vernietiging van vitamiene.

Sout word bygevoeg vir smaak en in party gevalle om die groen kleur
van groen groente by. spinasie, ertjies, ens., te behou en sodoende te voorkom

dat die kleur verdwyn. Die sout word bygevoeg sodra die
Gebruik van groente in kookwater opgesit word. Sout het egter die neiging
Sout.

om die vesel van die groente taai te maak. As die groente
sag en vars is kan sout bygevoeg word sodra die groente begin kook, maar
as dit oud en verlep is, moet die sout bygevoeg word nadat die groente
sag is.

Groente met 'n sterk smaak word vinnig in baie water gekook in 'n
oop pot. Laat die water dan goed afloop voordat dit opgeskep word. Ander
groente word in net genoeg water gekook om dit te bedek ; en in die geval
van groen groente is dit beter om nie die deksel van die pot op te sit nie,
want dan sal die gekookte groente 'n beter kleur he.

Kook die groente net tot dit sag is, want in party gevalle sal 'n onaan-
gename smaak ontwikkel as dit te lank gekook word.

Gestoomde groente behou meer van die minerale as gekookte groente,
en hierdie manier van gaarmaak behoort meer gebruik te word.

Gedroogde groente moet vir 'n nag in sagte water of saggemaakte
water (1 kwart water waarby teelepel koeksoda gegooi is) geweek word.
Laat die water dan afloop, spoel die groente of en sit dan op in kouwater
en nie in kookwater soos in die geval van vars groente nie. Kook dan
stadig tot dit sag is.

Groente wat in blikke ingemaak is, moet uitgegooi word sodra die blik
oopgemaak is ; en alle ingemaakte groente moet aan die lug blootgestel
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word vir 'n paar uur voor dit verhit word. As dit dan verhit word in vars
water en nie in die water waarin dit ingemaak is nie, sal dit 'n beter smaak
he.

Vrugte is 'n belangrike bron van mineraalsoute : rosyntjies, pruime-
dante, pruime, aarbeie en pynappels bevat meer yster as party ander vrugte,

Vrugte maar daar is nog baie ander wat ook yster bevat. Lemoene
bevat meer kalk as enige ander vrugte, maar daar is aanmerklike

hoeveelhede in pomelo's, pruime, pynappel en ander vrugte. Fosfor is
goed versprei onder at die vrugte.

Oor die algemeen word die belangrikste vitamiene in vrugte gevind,
en as dit aangevul word met melk hoef 'n mens nooit te vrees vir 'n tekort
aan die belangrike bestanddele van die maaltyd nie.

Dit moet ook nie uit die oog verloor word nie dat die energiewaarde
van vrugte taamlik hoog is. Mens verkeer soms onder die indruk dat vrugte
te waterig is om enige voedingswaarde te he, maar dit is nie die geval nie.
Een groot lemoen het byvoorbeeld net soveel voedingskrag soos 1+ eier.

'n Ander waardevolle eienskap van vrugte is die lakserende reaksie
wat dit op die maag het. Dit sal dus ook help om gereelde opelyf aan te
help en hardlywigheid te voorkom. Vrugte behoort gereeld by die ontbyt
gebruik te word.

Mielies en Mielieprodukte.

Mielies is hoofsaaklik 'n styselvoedsel en as sulks 'n goeie bron van
energie. Omdat mielies in groot hoeveelhede in Suid-Afrika geproduseer
word en dus goedkoop is, is dit 'n baie ekonomiese graansoort om te gebruik.
Daar is verskillende soorte mielies, maar alle soorte het feitlik dieselfde
samestelling. Mielies is net so voedsaam soos koring, behalwe dat die
mineraalbestanddele van eersgenoemde 'n bietjie laer is ; dit bevat egter
meer vette as enige ander graansoort, behalwe hawermout. Mielies is egter
nie 'n goeie bron van proteen nie. Sowel die geel as die wit soorte groen-
mielies bevat vitamien, maar die geel soort bevat meer vitamien A.

Mielies word op verskeie maniere voorberei vir gebruik.

Groen mielies kan aan die kop opgedien word, of afgesny van die stronk
as 'n groente met vleis, of dit kan gemeng word met groenboontjies, ens.

Heerlike en geurige middag- en aand-ete kan gemaak word
Mielies as	 deur mielies voor te berei met melk, eiers en ander bestand-Voedsel.

dele. 'n Mielie-melksop kan gemaak word deur mielies te
voeg by 'n dun witsous. Daar die groenmielie-seisoen baie kort is, is dit
wenslik om die mielies in te maak, sodat die huisvrou gedurende die hele
jaar hierdie heerlike voedsel tot haar beskikking het.

Stampmielies en mieiiemeel is produkte van drod mielies. Eersgenoemde
word dikwels saam met vleis opgedien waar dit die plek inneem van aart-
appels of rys. Mieliemeel word baie algemeen gebruik vir pap, of gemeng
met koring vir die maak van brood en vormbroodjies. Mieliemeelblom
word baie gebruik vir poedings. Olie wat van mielies verkry word, kan
gebruik word vir slaaisouse, bakdoeleindes en bak in diep vet.

Soos ander graansoorte, moet mielies in die didet ook aangevul word
met voedsels soos melk, eiers, kaas, groente en vrugte om sodoende in
goed-saamgestelde didet te kry.
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Ander Plaasvoedsels.

Heuning is ook 'n plaasprodukwat van bale waarde is. Vir bale doeleindes
kan dit in plaas van suiker gebruik word, en is dus 'n groot besparing vir die

Henning. 
boervrou om byv. vir die maak van koek, poeding, versiersels,
dranke, jam en jellie en om met pap te eet ; inplaas van jam

kan dit op brood geeet word en vorm ook 'n belangrike bestanddeel van
verskeie soorte medisyne, soos hoesmiddels, middels vir slegte spysvertering.

Afgesien egter van die felt dat heuning 'n plaasvervanger is van suiker,
bevat dit belangrike mineraalstowwe, soos yster, kalk, fosfor en ookvitamiene
A, wat suiker nie bevat nie.

Heuning kan in byna enige resep die plek van suiker neem, maar dit moet
onthou word dat dit tot 'n mate die smaak van die produk sal verander.
Gebruik 1 koppie heuning inplaas van 1 koppie suiker, maar omdat heuning
'n suur reaksie het, moet +-teelepel koeksoda gebruik word vir elke koppie
heuning in die geval van gebak, en die vloeistof moet ook verminder word
anders sal die produk te slap wees.

Hierdie twee voedsels is gewoonlik die belangrikste bronne van pro
teTen in die maaltyd van die volwasse persoon en soms ook in die van die

kind, alhoewel die protelen van melk die belangrikste behoort
Eiers en	 te wees in die kos van 'n long kind.
Vleis.

Eiers is 'n ryk bron van protelen, mineraalsoute en vitamiene.
Die geel van die eier is die beste deel, want dit bevat byna at die mineraalsoute
(fosfor, kalk en yster) en vitamiene, 'n groot deel van die protelen en al
die vet wat nodig is. Die wit bevat grotendeels water (omtrent en die
res is protelen i).

Eiers kom meer ooreen met melk as enige ander voedsel, en soos in
die geval van melk is die protelen van eiers van so'n aard dat dit groei en
opbouing van die Iiggaam bevorder. Die protelen in die eier is ook bale
maklik verteerbaar. Melk is 'n ryker bron van kalk as eiers, maar eiers
bevat meer yster as melk.

Oor die algemeen word egter aan vleis die voorkeur gegee bokant
eiers, wat nie behoort te wees nie. Die rede is dat vleis 'n sterker geur
het en dit bevredig die eetlus beter as eiers. Die protelen van vleis is van
dieselfde aard as die van melk en eiers, maar dit is nie so maklik verteerbaar
nie, veral as dit gemeng is met vet. Vleis bevat 'n aansienlike hoeveelheid
yster en fosfor, maar nie kalsium nie. Die yster van vleis is egter in 'n vorm
wat die gebruik daarvan moeiliker maak as die van eiers en groente, en wat
die hoeveelheid betref, is vleis nie beter as die geel van eiers en groente
nie. Vleis is ook 'n baie slegte bron van meeste van die vitamiene, alhoewel
die hart, niertjies, en veral die lewer 'n goeie bron van vitamiene is.

Goeie plaasvervangers vir vleis is melk, eiers, kaas, droe boontjies en
ertjies en neute omdat hierdie voedsel ook die liggaam van protelne voorsien.

Dit moet onthou word dat vleis 'n taamlike eensydige voedsel is, en
moet aangevul word met voedsels wat stysel, vitamiene, sellulose en kalk
bevat.

Reseppe waarin plaasprodukte gebruik word, word hieronder gegee.
Vleisreseppe word in 'n ander hoofstuk aangegee .
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Nuttige Reseppe.

I.—Hoofgeregte vir Middag- en Aandete.

Eiers d la Buckingham.
5 snye gebraaide brood. 	 5 eiers.
1 koppie witsous.	 z teelepel sout.
5 eetlepels gerasperde kaas.	 Knypie peper.
3 eetlepels room, melk of water.

Doop die rante van die brood in kokende soutwater en dan in die sous.
Gooi die res van die sous oor die brood, dan die roereiers (gemaak van die
eiers, sout, peper en vloeistof). Bestrooi met kaas en bak in 'n oond net
lank genoeg om die kaas te smelt. (Sien resep van standaard witsous in
die artikel oor Souse.)

Eiers in Iae gebak.
3 hardgekookte eiers.

	 koppie fyngesnyde gaar vleis.
2 koppies witsous.	 koppie broodkrummels.

Sny die eiers in skyfies. Bestrooi die boom van 'n gesmeerde bakskottel
met die heifte van die broodkrummels, bedek met helfte van die eiers,
dan 'n laag sous en dan 'n laag vleis. Herhaal. Bedek met 'n dun laag
krunnmels. Bak in 'n matige oond tot die krummels mooi bruin is. Ham
en hoendervleis op hierdie manier gebruik, maak 'n smaaklike gerig. Sien
resep van standaard witsous in die artikel oor Souse).

Gewone Franse-omelet.
6 eiers.
	 Sout en peper.

2 eetlepels botter.

Klop die eiers net genoeg om die geel en wit te meng. Gooi sout en
peper by. Maak die botter warm in 'n omeletpan. Gooi 'n weinig daarvan
by die geklopte eier en bat die res goed warm word. Gooi die mengsel
in die pan en as dit onder en aan die kante begin kook, steek dit met 'n
vurk om die rou materiaal ook by die kookplekke te bring. Moenie die
eiers deurmekaar roer nie. As die eiers begin dik word moet dit oorgevou
word en vir 'n minuut staan om bruin te word. Gooi uit op 'n warm skottel.

4 eiers.
1 eetlepel ['otter.
1 eetlepel meelblom.

teelepel sout.
'n Knippie peper.

Switserse Eiers.

4 eetlepels gerasperde kaas.
1 koppie melk.
1 eetlepel gekapte pieterselie.

teelepel mostert.

Smeer 'n bakskottel. Strooi heifte van die gerasperde kaas daarin
Breek die eiers in en gooi sout en peper by. Smelt die botter in 'n kastrol,
voeg die meel by en meng goed. Voeg dan geleidelik die melk by. Kook
goed en gooi dan die res van die kaas by. Sit die pieterseiie by en gooi
sous oor eiers. Bak in 'n stadige oond totdat dit gestol is.

Kaas-Fondue.
1 koppie melk.	 1 eetlepel gesmelte botter.
1 koppie sagte broodkrummels.	 s teelepel sout.
+ pond gerasperde kaas.	 3 eiers.

Meng al die bestanddele behalwe die eiers. Klop geel van eiers tot
dit lig-geel is. Vou geel in die mengsel. Vou in styf-geklopte eierwit.
Gooi in 'n bakskottel gesmeer met botter. Bak vir 1 uur in 'n stadige oond.
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Gevulde Eiers (Koue Gereg).

3 hardgekookte eiers.	 teelepel sout.
1 teelepel asyn.	 teelepel mostert.
* teelepel peper. 	 gekookte slaaisous of Mayonnaise.

Sny die eiers in die Iengte middeldeur en haal die gele uit. Druk die
gele fyn en voeg asyn, sout, peper en mostert by, en genoeg slaaisous om
die mengsel te bind. Vul die wit van die eiers met die mengsel en plaas
elkeen op 'n sny tamatie of beet of opgekerfde slaaiblare. Versier elke
eier met slaaisous en pieterselie.

(Sien resep van Standaard Slaaisous in artikel oor Souse.)

N.B.—Twee eetlepels gerasperde kaas, gemaalde koue gaar vleis, fyn-
gemaakte sardines, fyngekapte agurkies, 'n bietjie marmite, tomatiesous of
anchovy-sous of -smeersel mag by die eiergeel gevoeg word.

Gevulde Tamaties (Koue gereg).

6 groot tamaties.	 2 teelepels gekapte pieterselie.
2 koppies gemaalde koue gekookte hoender 1 teelepel gerasperde ui.
3 fyngemaakte hardgekookte eiers. 	 Slaaiblare.

Gekookte slaaisous.

Was die tamaties, sny die stengelkant of en ho! uit. Gooi sout en peper
oor. Meng die hoender, eiers, pieterselie en uie. Voeg genoeg slaaisous
by om die bestanadele te bind. Vul die tamaties met die mengsel. Plaas
op slaaiblare. Gooi 1 eetlepel slaaisous oor elke gestopte tamatie en versier
met pieterselie of klein slaaiblare.

(Sien resep van Standaard Slaaisous in artikel oor Souse.)

Opmerking.—Salm of enige gemaalde koue vleis kan gebruik word in
plaas van hoender.

Mielie-souffle.
1 eetlepel botter of vet.	 4 teelepel paprika.
1 eetlepel meelblom.	 Peper.

koppie melk.	 2 koppies mie!ies (vars, gekook of
2 eiers.	 ingemaak).
1 teelepel sout.

Smelt botter of vet en roer meel in Voeg die melk stadig by en kook
totdat dit glad is. Roer gedurig. Voeg smaakmiddels by. Voeg mielies
by en laat effens afkoel. Voeg goedgeklopte geel van die eiers by en you
styfgeklopte wit in. Gooi uit in 'n botter-gesmeerde bakskottel, en plaas
in 'n pan warnnwater. Bak in 'n matige oond tot die eier gestol is (omtrent
30 minute).

Gebakte Mielies.
2 koppies gekookte mielies.	 Peper.
2 eiers (effens geklits).	 2 koppies melk.
1 teelepel sout.	 11 eetlepel botter.

Meng al die bestanddele en sit in gesmeerde skottel. Bak in stadige
oond, totdat die mengsel styf is.

II.—Groente-reseppe.
„ Duchess "-Aartappels.

Voeg by 2 koppies fyngemaakte aartappels, 2 eetlepels botter, lteelepel
sout, geklitste geel van 3 eiers, en genoeg warm melk of room om die mengsel
maklik deur 'n groot versierbuis te laat gaan. Vorm soos verlang, smeer
liggies met 'n bietjie geklitste eier verdun met melk of water, en laat
bruin word in die oond.
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Aartappelbolletjies.
Meng 2 koppies fyngemaakte aartappels met 2 eetlepels botter, z tee-

lepel sout, geklitste geel van 1 eier, 'n knippie peper, 'n paar druppels
uiesap. Vorm soon verlang, rol in verdunde eier, dan in fyn, droe brood-
krummels en braai in diep vet.

Gevulde Kool.
Sny die stronk van 'n koolkop uit sodat daar 'n holte is. Maal 1 lb.

rou beesvleis, met 'n skyfie spek en uie ; voeg 4- koppie broodkrummels
by, wat geweek en waarvan die water uitgedruk is, 1 geklitste eier, sout,
peper en 'n bietjie foelie. Vorm in bolletjies, rangskik in die koolkop,
met strokies groen rissies tussenin, en stoom tot die kool sag is. Bedien
met tamatiesous. Gaar vleis mag in plaas van rou vleis gebruik word, maar
dan moet meer eier bygevoeg word om die mengsel te bind.

Kool in Lae Gebak.
1 klein koolkoppie- 	 teelepel sout.
3 koppies oubroomfrummels. 	 teelepel peper.
1 eetlepel botter.	 Melk om te bedek.

Kap die kool fyn, sit 'n laag kool onder in 'n skottel, dan 'n laag brood-
krummels en hou so aan tot al die kool opgebruik is. Strooi 'n laag brood-
krunnnnels bo-oor, sit hier en daar 'n stukkie botter en gooi genoeg melk
oor sodat dit van bo of gesien kan word. Die sout en peper moet by die
melk gevoeg word. Bak in 'n middelmatige oond vir ongeveer 45 minute
of tot die kool heeltemal sag is.

Spinasie a la Bechamel.
Laat die water afloop van gekookte spinasie, sny dit fyn. Gooi terug

in kastrol en vir elke 2 koppies spinasie, voeg by 1 eetlepel botter, sout
en peper. Voeg dan by die geklitste geel van 1 eier verdun met a koppie
room. Roer en kook vir 'n oomblik,.

Witwortel-bolletjies.

Was, krap en sny wit wortels. Stoom tot hul sag is, maak fyn en druk
soveel water uit as moontlik. Dit kan maklik gedoen word as die wortels
in 'n doek gedraai word. Voeg by 1+-koppie witwortels, sout en peper
na smaak en die geel van 2 eiers effens geklop. Laat afkoel, vorm in bolletjies
doop in droe broodkrummels, dan in verdunde eier, en weer in krummels,
braai in diep vet en laat die vet goed afloop.

Wortels en Ertjies.

Was, krap, en sny jong wortels in klein blokkies. 	 Stoom of kook
totdat dit sag is in kokende soutwater. Laat afloop, gooi 'n gelyke hoeveel-
heid gekookte groen-ertjies by en behandel met botter, sout en peper.

Tam atiegereg.

Lee ingemaakte of vars tamaties en gebotterde broodkrummels in lae
in 'n bakpan, met 'n laag van die krummels bo-op. Bak in oond totdat die
krummels bruin is.

Gebraaide Seldery en Tam atiesous.
Was en krap seldery, sny in 3 duim stukke, doop in deegmengsel, braai

in diep vet en laat vet afloop op bruin papier. Dien op met tamatiesous.

Deegmengsel.—Meng z koppie meel, a teelepel sout, 'n knippie peper,
koppie melk en 1 goed-geklitste eier.
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Gevulde Soetrissies.

Sny 'n skyfie van die kant van die rissie waar die stingel vasgesit het.
Verwyder die pitte en kook die rissies halfgaar (15 minute). Vul dan met
'n mengsel van gelyke hoeveelhede fyngesnyde koue gaar kalfvleis of hoender-
vleis en geweekte broodkrummels wat gegeur is met uiesap, sout en peper.

Stampmielies.

Was die stannpmielies goed en week dit oornag in water. Laat die
water afloop en gooi die mielies in kookwater. Laat dit lank en stadig kook
totdat die mielies heeltemal sag en meelagtig is. Dien dit op as 'n groente.
Gooi witsous daaroor waarby 2 eetlepels gerasperde kaas vir elke koppie
witsous gevoeg is. (Sien reseppe vir souse.)

Avokado-groenteslaai.

1 koppie gekookte aartappels.
gerasperde ui (klein).

1 eetlepel fyngekapte pieterselie.
teelepel sout.
teelepel peper.

5 eetlepels olyfolie.
3 eetlepels asyn.
3 tamaties.
2 avokado's.
1 uitpe.

Gekookte slaaisous.

Sny aartdppels op in klein blokkies en meng met gerasperde ui en pieter-
selie. Voeg sout, peper en olie by, en meng goed. Voeg asyn by. Laat
vir 3 uur in 'n koel plek staan. Verwyder die tamaties se skil. Sny die
tamaties in vier stukke, oorlangs. Maak 'n diep sny met 'n skerp mes aan
die buitekant van elke stuk en stop 'n stuk rou ui daarin. Skil die avokado's
en sny hulle in 1 tot 2 duim stukkies. Rangskik die aartappelmengsel op
slaaiblare. Sit beurtelings stukkies tamaties en avokado's rondom. Dien
op met gekookte slaaisous (sien souse).

Aartappelslaai.

6 middelslag aartappels.
1 eetlepel fyngekapte ui.
1 eetlepel fyngekapte okkerneute.

Gekookte slaaisous (sien souse).
1 eetlepel fyngekapte pieterselie.
3 hardgekookte eiers.

Kook die aartappels met die skil. Skil en sny in skywe wanneer aart-
appels koud is. Sit 'n Iaag aartappelskywe in 'n glasskottel. Sit 'n bietjie
van die pieterselie, okkerneute, uie en skywe hardgekookte eier daarop.
Bedek met sous. Hou aan met die lae totdat al die bestanddele opgebruik is.

Opmerking.—Hou van die eiergeel om bo-oor to strooi nadat dit deur
'n draadsiffie gevryf is.

III.—Poedings.

Karamel-vla.

4 koppies warm melk (nie gekook nie).	 koppie suiker.
5 eiers.

Sit die suiker in 'n braaipan, sit op die stoof en roer gedurig totdat die
suiker gesmeit en ligbruin van kieur is. Voeg stadig by die melk en wees
versigtig dat die melk nie oorkook nie. Sodra die sulker opgelos is in die
melk voeg stadig by die eiers wat effens geklits is. Voeg die sout en smaak-
middel by en gooi in 'n gesmeerde bakskottel. Sit die skottel in 'n pan
met warm water en bak in 'n koel oond totdat die via styf is. Die water
in die pan moet nooit kook nie. Dien op warm of koud.
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Gewone Junket. (Vir gebruik by ingemaakte, vars of gestoofde vrugte.)

2 koppies melk.	 Klein knippie sout.
koppie suiker.	 1 teelepel vanilla.

1 junket-tablet.

Maak die melk louwarm. Sit suiker, sout en vanilla by en roer goed.
Maak junket-tablet fyn en gooi by die melk. Gooi uit in 'n glasskottel.
Laat staan in 'n warm plek totdat dit gestol is. Maak koud. Indien verlang
kan 'n bietjie gerasperde neut bo-oor gestrooi word, aivorens dit op te
dien.

Lemoenjellie.
3 eetlepels gelatein.	 koppie suiker.

koppie kouwater.	 14 koppie lemoensap.
koppie kookwater.	 3 eetlepels suurlemoensap.

Week die gelatien in die kouwater. Los dit op in die kookwater.
Voeg dan die suiker en vrugtesappe by. Verkoel. Dien op met via of room.

Pynappelroom.
2 eetlepels gelatien.	 a koppie suiker.

koppie kouwater (of pynappelsap). 	 1 eetlepel suurlemoensap.
2 koppies gerasperde pynappel (ingeld 1 koppie room (om geklop te word).

of gekook).

Week die gelatien in kouwater. Voeg dit by die warm pynappel, en
roer tot dit opgelos is. Voeg ook die suiker en suurlemoensap by. Laat
die mengsel afkoei, en roer die geklopte room in wanneer dit begin stol.
Gooi uit in 'n nat poedingvorm, en verkoel. Gooi die poeding uit op 'n
vlak glasskottel sodra dit genet is, en versier met geklopte room en stukkies
pynappel of kersies.

N.B.—Ander vrugte (vars of ingele), of rubarber kan in plek van pynappel
gebruik word.

Vrugte-broskoek.
3 koppies meelblom.	 1 geklitste eier.
5 teelepels bakpoeier.	 4 koppie botter of varkvet.

teelepel sout.	 Melk of melk en water.
Versoete opgesnyde vrugte.

Sif die meel, bakpoeier en sout saam. Sny die botter of vet in. Voeg
die eier by. Gooi voldoende melk of melk en water by. Sprei die mengsel
uit in twee gesmeerde ronde koekpanne. Bak in 'n warm oond. As dit
koud is, smeer die koek met botter. Smeer 'n dik laag vrugte daaroor, en
sit die tweede koek bo-op. Bedek met meer vrugte, en dien op met room
of vla.

N.B.—'n Laag of styfgeklopte versoete room kan in plek van botter
tussen die twee koeke gesmeer word, en room kan ook bo-oor gesmeer
word, indien verlang. Dit maak die broskoek baie smaaklik.

Appelpoeding („ Brown Betty ").
2 koppies sagte broodkrummels. 	 2 eetlepel kaneel.
3 koppies opgesnyde suurappels.	 3 eetlepels suurlemoensap (verdun met

koppie suiker.	 a koppie water).
koppie gesmelte botter.

Meng die krummels en botter. Sit 'n laag hiervan in 'n gesmeerde
bakskottel. Sit 'n laag appels daaroor. Gooi van die suiker, kaneel, en
suurlemoensap daaroor ; ook 'n bietjie gerasperde suurlemoenskil. Her-
haal. Gooi 'n dun laag krummels bo-oor, en bak in 'n matige oond, omtrent
40 minute. Dien warm op met room of vla.

N.B.—Ingelegde appels, of drod-appels (eers in water geweek en dan
'n rukkie gekook) kan in plek van vars appels gebruik word.
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Pruimedante -soufflé.
lb. pruimedante (15).	 2 koppie suiker.

Wit van 3 tot 5 eiers.	 eetlepel suurlemoensap.

Was die pruimedante en week vir 'n paar uur of oornag in kouwater.
Kook in dieseifde water tot dit sag is. Haal die pitte uit en druk die pruime-
dante fyn met 'n vurk (of deur 'n draadsif). Voeg die suiker by, en kook tot
die mengsel so dik soos marmelade is. You die mengsel (na dit effens afge-
koel het) in die styfgeklopte wit van die eiers. Voeg die suurlemoensap ook
stadig by. Gooi uit in gesmeerde bakskottel. Sit die skottel in 'n pan
warmwater, en bak in 'n bale matige oond, omtrent 20 minute. Dien op
warm of koud, met via (sien resep hieronder).

Via.
2 koppies warm melk. 	 k koppie sulker.
3 eiergele.	 teelepel sout.

teelepel vanilla.

Klop eiers effens en voeg sout en suiker by. Gooi warm melk stadig
op die eier, meng goed en gooi terug in die kastrol. Kook in 'n dubbel-
kastrol totdat die mengsel aan die lepel vaskleef. Haal van die vuur of en
gooi die vanilla wanneer dit koud is.

Sultana-heuningpoeding.
/ lb. sultanas.	 12 koppie broodkrummels.
1/ koppie meelblom.	 f gerasperde neut.

teelepel koeksoda.	 1 eier.

o koppie fyngesnyde niervet. 	 koppie melk.
koppie heuning.

Meng die droe bestanddele, die sultanas en vet. Klits die eiers 'n bietjie
en voeg by die mengsel. Verhit die heuning en voeg dit by die melk en roer
dit in die mengsel. Gooi dit in 'n gesmeerde poedingskottel en stoom vir

uur. Dien op heuning wat effens verhit is, of 'n suurlemoen of ander
geskikte poedingsous.

Groentepoeding.
1 koppie gerasperde wortels. 	 11 koppie rosyntjies.
1 koppie gerasperde aartappels.	 Knippie kaneel.
1 koppie meet.	 1 teelepel soda.
1 .oppie jam (by. tamatie of appelkoos- Knippie sout.

	

jam).	 1-2 eiers.
2 eetlepels gesmelte botter.

Meng en sif die droe bestanddele, voeg groente, jam en botter by, en
dan die geklitste eiers. Stoom vir 1+-2 uur. Dien op met via of 'n jam- of
suurlemoensous.

koppie heuning.
koppie suiker.
koppie botter.
teelepel sout.
koppie suurmelk.

IV.—Allerlei.

Heuning-vormkoekies.
1 eier.

teelepel koeksoda.
2 koppies meelblom.

Klop die botter tot room, voeg die suiker stadig by en klop goed. Gooi
dan die goedgeklopte eier by en die heuning. Sif die meel en die soda saam
en voeg dit in afwisseling met die melk by. Bak 20 minute in 'n warm oond
in klein koekvormpies.
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2 koppies gesifte boermeel.
2 koppies mieliemeel.
2 koppies meelblom.
2 teelepels koeksoda.

Bostonbrood.
teelepel sout.

1 teelepel naelbol (all spice).
2 koppies stroop of heuning.
3 koppies suurmelk.

Sif die droe bestanddeie saam. Gooi die stroop en nnelk by en meng
deeglik. Gooi mengsel in gesmeerde bakpoeierblikke. Maak dit dig toe,
maar smeer eers die deksel binnekant. Stoom vir 34- uur.

Opmerking.—Moet nooit die blikke meer as twee-derdes vol maak nie.
Indien verlang kan 2 koppies rosyntjies of ontpitte dadels bygevoeg word,
ook fyngekapte neute.

lnplaas van suurmelk kan soetmelk gebruik word, maar in hierdie
geval moet 1 teelepel bakpoeier inplaas van koeksoda gebruik word.

Groenmieliebrood.
5 groot koppe groenmielies.	 1 teelepel suiker.

teelepel sout.

Sny die mieliepitte van die koppe af. Maal dit fyn en voeg suiker en
sout by. Plaas in 'n gesmeerde bakskottei of blik en stoom vir 2 uur. Wan-
neer dit opgedien word, moet die brood in snye gesny word en warm met
botter gebruik word.

(Hierdie gereg kan ook as 'n groente gebruik word.)

Die Opsny en Gebruik van Vleis.
Al die dele van 'n dier se liggaam is nie eners nie ; die belangrikste

verskil vir die huisvrou is dat die vieis van party dele bale sagter is as die
ander. Dit is natuurlik verstaanbaar dat taai vleis en sagte vleis nie op
dieselfde manier gaargemaak kan word nie. Party kookmetodes is bedoel
uitsluitlik vir die sagte dele en ander weer is doeltreffend vir die taai dele.
Sagte vieis kan in die pan of op die rooster gebraai word, of anders in die
oond gebak word. Taai vieis kan gekook, gestoof, in die oond gebak word
met 'n deksel daaroor, of gekook en dan gebraai word ; of anders gemaal
word. Suur help om taai vieis sag te maak. Een reel wat egter vir beide
sagte en taai vieis onthou moet word, is dat 'n hoe temperatuur die vieis
taai maak.

Die sketse in hierdie artikel, toon aan die verskillende stukke van 'n
vark, skaap en bees. Die voigende is die geskikste metodes om die stukke
gaar te maak

(a) Varkvleis.

Kop : Word in die oond of in 'n pot gebraai.
Kruisstuk : Braaivleis.
Lendestuk : Tjops.
Dikrib : Braaivleis, tjops.
Blad : Word in pan of op rooster gebraai.
Kortribbetjie : Word gesout, gebraai of gebak.
Tjops : Word gesout.
Maag en voorpootjie : Word gesout.
Pootjie en skenkel : Suit.
Boud : Word gebraai of gesout.
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POOTJIE

HAK

KRUISSTUK LENDE

PENS RIB

MIDDEL-LENDESTUK

KEURSTUK

SKOUERBLADSTUK
klairlORBLAD MODEL

KORT-RIB NEKSTUK

SKENKELSTUK

BOUD

SKYFSTUK

BORS

KOP
	 BLAD

SKAAPVLEIS

VARK

(6) Skaap- of Lamvleis.

Skenkel-end : Sopvleis.
Boud : Braaivleis.
Skyfstuk	 Braaivleis.
Lende : Braaivleis.
Nek : Word gebraai of gestoof.
Middel; nekstuk en blad : Bene word uitgehaal, word gerol en opgevul,

dan in pot gebraai of gestoof.
Rib (saalstuk) : Braaivleis.
Dikrib : Word gebraai of gestoof.
Bors : Word gestoof of gekerrie.
Franse ribtjops („ Cutlets ") : Word in krummels gerol en in vet gebraai.

BOUD

(c) Beesvleis.

Skenkel : Sopvleis en suit. Dis 'n bale goedkoop stuk.
Platboudstuk : Soutvleis en biltong. Ook 'n goedkoop stuk.
Rondeboudstuk : Biefstuk, smoorvieis, braaivieis (om in 'n oond of in

'n pot te braai), biltong.
Boudstuk : Braaivleis, soutvleis.
Kruisstuk : Vleis om in vet of op 'n rooster te braai.
Skysftuk : Vleis om in vet of op 'n rooster te braai.
Rugstuk (4 stukke) : Braaivleis ; eerste stuk is die beste, want mens

kry die meeste skyfstukke daaruit.
Langrib : Vleis vir stoof (word eers gesmoor) braaivieis. 'n Goedkoop

stuk.
Voorrib en Garingvleis : Word gerol en gestoof.
Middelrib : Word gestoof of vir gemaaide vieis gebruik (goedkoop).
Platrib : Dieselfde as voorgaande.
Nek : Sopvleis. Gemaalde vleis.
Voorskenkel : Sopvleis, suit. (Goedkoop).
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BILSTUK

DUNLIES

KRUISSTUK

NIERVET

LENDE

BORSRIB

VOOR-SKENKEL

MIDDEL-RIBBE

SKOF

NEKVLEIS

RONDEBILSTUK (BINNEBOUDVLEIS)
AGTER-SKENKEL

PLATBILSTUK (BILTONGVLEIS)

VOORSTE-RIBBE

RUG-RIBBE

BEESVLEIS

GEWRIG

SAKVET

DIKLIES

DIE BOEREWONING

Borstuk : Word gestoof of in 'n pot gebraai. (Goedkoop.) Ingesout
en gerol. (Goedkoop). Gepers. (Goedkoop.) Met speserye
voorberei. (Goedkoop.)

Boud : Braaivleis.

Nier, /ewer, hart, ens. : Word gesmoor, in 'n pan of op 'n rooster
gebraai.

Armmansbiefstuk („ skirt steak ") : Word gestoof (by voorkeur met
osse-stert.).

Voorkwartbiefstuk : Word gestoof of gemaal. (Sagte vleis.)

Skof: Word gesout. (Goedkoop.)

Kortrib : Smoor- en sopvleis. Word ook gerol en opgevul.

Dunvlies : Word gerol en gestoof met ander vleis, aangesien dit 'n
vet stuk is.

Dikvlies : Biefstuk vir stoof. Word in pot gebraai of vir biltong ge-
bruik.

Algemene Re6Is vir Gaarmaak van Vleis.

(1) As die vleis gekook word, sit dit op in kookwater en laat dit dan
stadig gaar word. As die water onder kookpunt bly, sal die vleis gouer
sag word.

(2) As die vleis gebak of gebraai word, maak eers die pan goed warm,
sit die vleis daarin en laat dit aan elke kant bruin braai. Laat dit dan stadig
verder bak of braai.

(3) Sopvleis word in kouwater opgesit sodat at die sap uitgetrek kan
word.
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Vleis-reseppe.
Braaiboud en Bruinsous.

1 skaapboud (41 lb.).	 1 ui.
1 teelepel sout.	 1-2 lourierbIare.
o teelepel peper.	 Braaivet.
f teelepel suiker.	 Ongeveer 1 koppie water.
1 eetlepel asyn.

Maak die boud skoon en sny dit reg na verkiesing. Vryf eers die asyn
in en dan die droe materiaal. Sit die boud in die pan, gooi die water in en
sit die lourierblare en We by. As die vleis maer is, sit die vet op die maer
dele. Sit die pan met die boud in 'n warm oond en laat dit rondom mooi
bruin braai (dit word „ skroei " genoem). Hierdie proses neem ongeveer

uur. Verminder die hitte en laat stadig bak totdat dit gaar is.

Opmerking.—Tyd nodig : 20 tot 25 minute vir elke pond gewig, plus
'n ekstra 20 minute.

As die pan droog word, gooi bietjie water van tyd tot tyd by.

As die vleis gaar is voordat dit tyd is om dit op te dien, maak dit met
'n pan toe sodat dit nie kan uitdroog nie.

Bruinsous.
Gooi die vet af van die vleispan en gebruik dit in die verhouding van

2 eetlepels vet vir elke koppie sous. Gooi die vet vir die sous terug in die
pan, en voeg 'n gelyke hoeveelheid meelblom by. Roer die vet en meet
deurmekaar oor 'n vinnige vuur totdat dit mooi bruin is. Gooi water of
vleisekstrak geleidelik by-1 koppie vir elke 2 eetlepels vet en 2 eetlepels
meelblom. Gooi sout en peper na smaak by.

Gebraaide Beesvleis en Yorkshire-Poeding.

Die beste dele vir hierdie doel is :	 Lendestuk (,, sirloin "), ribbe,
boudstuk, of 'n stuk uit die boud of die kruis.

Die tyd nodig vir gaarmaak is 15 minute vir elke pond gewig, plus 'n
ekstra 15 minute.

Veeg die vleis af met 'n klam doek. Bestrooi met sout, peper en meel-
blom. Sit die vleis saam met 'n paar stukkies vet in 'n bakpan. Gooi water
by tot 'n diepte van ongeveer a duim. Maak die pan toe en laat die vleis
stoom totdat die water weggekook is. Haal die deksel af en braai dan soon
gewoonlik in die oond. Skroei eers die oppervlaktes van die vleis in 'n
vinnige oond om die sap in te hou. Sit dan die pan in 'n koeler plek in die
oond totdat die vleis gaar is.

Opmerking.—Gooi nou en dan van die gesmelte vet oor die vleis, sodat
dit nie kan uitdroog nie.

Yorkshire-Poeding.
1 koppie melk.	 a teelepel sout.
1 koppie meelblom.	 1 teelepel bakpoeier.
2 eiers.

Sif meet, bakpoeier en sout saam. Gooi melk geleidelik by. Voeg
by die eiers, wat geklop is totdat dit bale lig is. Gooi warm beesvleisvet in
die pan, of gebruik die pan waarin die vleis gaargemaak was. Gooi die
mengsel in die pan, ongeveer duim diep. Plaas die vleis op 'n koekaf-
koeler bo-oor die pan, sodat die vleissous op die poeding kan drup solank
as dit bak. Bak vir 20 minute in 'n vinnige oond. Sny in vierkantige stukke
en dien op met die vleis.
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Sous.

Sien die resep vir Bruinsous.

Tamatiebredie.
3 lb. skaaprib.	 2 eetlepels vet.
3 uie.	 Sout en peper.
2 dosyn tamaties.

Sny die vleis in klein stukkies. Bestryk elke stukkie goed met meel-
blom, en strooi sout en peper op. Trek die uie se velle af en sny fyn. Bak
die uie in vet totdat dit mooi ligbruin is. Sit vleis en afgeskilde tamaties
by die uie. Stowe stadig vir minstens 3 of 4 uur.

Opmerking.—As die tamaties baie suur is, voeg een of twee eetlepels
suiker by.

Bobotie.
2 lb. skaapvleis.	 1 eetlepel suiker.
2 uie (fyngekap).	 Sap van een suurlemoen en 2 eetlepels asyn.
1 groot sny wit brood.	 6 tot 8 amandels.
1 koppie melk.	 2 eetlepels botter of vet.
2 eiers.	 'n paar suurlemoen- of lourier-
1 eetlepel kerrie.	 blare.

Maal die vie's. Week die brood in die melk en druk dit dan weer
droog. Braai die uie in die botter of vet. Meng al die bestanddele behalwe
1 eier. Klop die eier met 'n bietjie melk. Gooi die mengsel in 'n gesmeerde
bakskottel en gooi die melk en eier oor. Rangskik 'n paar vars suurlemoen-
of lourierblare op die vleis en bak. Dien op met rys.

Skaapkop-en-pootjies.

Bereiding.—Sit dit vir 'n uur in kouwater. Meng kalk met kookwater-
4 onse kalk op 2 gallon water. Doop die kop in die kokende oplossing en
krap skoon. Spoel af in skoon kouwater. Kap die been langs die neusgate.
Verwyder die oe en ore, en kap die kop in die middel deur. Haal die harsings
en tong uit. Sit die pootjies in die kokende kalkwater. Krap hulle skoon.
Kap tussen die kloutjies tot by die eerste lit. Verwyder die kliere tussen
die kloutjies en die harde doppe van die kloutjies. Sit alles in 'n skottel
kouwater.

Hoe om dit te kook :

1 kop.	 Sout en peper.
4 pootjies.	 3 eetlepels asyn.
4 of 5 uie.	 3 naeltjies.

Sit die kop en pootjies vir 'n uur in 'n skottel soutwater (1 eetlepel
sout op 1 gallon water). Kook stadig vir omtrent 8 uur in die voigende
mengsel : Voldoende water om kop en pootjies te bedek ; uie, peper,
sout en asyn.

As dit gaar is, verwyder die bene en dien warm op.

Opmerking.—Indien verlang, kan dit in vorms gegooi en koud opgedien
word.

Boerwors.
10 lb. beesvleis.
5 lb. varkspek of skaapvet (stertvet).
4 eetlepels gemaalde koljander (1 ons).
4 eetlepels sout (2 onse).

4 eetlepels gemaalde naeltjies
(1 ons.)

4 eetlepels naelbol (1 ons).
I van 'n neut (gerasper).
4 eetlepels peper (1 ons).
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Maal die vleis en sny die seek in klein blokkies. Meng die bestanddele
goed saam. Maak toe en laat vir 'n uur staan. Stop in groot derms en
bind die punte toe. Gee die derm hier en daar so 'n draai terwyl dit gestop ,

word, sodat die worse nie te lank word nie.

Om die Derms te Berei.

Dop die derms om. Spoel hulle 'n paar maal in kouwater af. Sit hulle
in 'n kom saam met 2 koppies semels of mieliemeel. Knie die derms in die
semels om alle slymerige aanpaksels te verwyder. Hierdie metode word
nou algemeen gebruik en is net so goed, of nog beter, as om die derms skoon
te krap met 'n mes, en bowendien beskadig die krappery die derms. Spoel
weer in kouwater af. As die derms dan nog nie heeltemal skoon is nie,
herhaal die proses totdat alle slymerigheid verwyder is.

Opgestopte Gebraaide Hoender.

Vulsel :
2 koppies oubrood-krummels.
3 eetlepels botter.
14 teelepel sout.
1 geklopte eier.

teelepel peper.

1 teelepel fyngernaakte soetkruie.
1 eetlepel gekapte pieterselie.
2 fyngekapte rou aartappels.
Genoeg melk om klam te maak.

Meng die bestanddele deeglik, en stop die hoender.

Die Hoender :

hoender van ongeveer 6 lb. 	 1 eetlepel asyn.
Peper en sout.	 3 eetlepels botter.

koppie water.	 Meelblom.

Sit die opgestopte hoender in 'n pot. Bestrooi met sout en peper
en 'n bietjie meelblom. Sit die botter op die hoender. Gool asyn en water
in die pot. Maak die pot toe. Laat stadig braai vir uur (bo-op die stool).
Haal die deksel af. Laat vinnig bruin braai (wat 'n uur sal neem). Draai
die hoender telkens om sodat dit rondom kan bruin braai.

Sous.—Maak dit op dieselfde manier as vir braaiboud. (Bien resep.)

Bewaring van Vleis deur dit te Swawel.

Hiervoor is nodig 'n groot houtkas, met 'n deksel wat goed pas. As
dit moontlik is, laat die vleis aan houthake in die kas hang. Sit 2 eetlepels
swawel op 'n blikkie op 'n asbestosmatjie of 'n plat klip om te voorkom
dat die warm blik die kas brand. Steek die swawel aan brand met 'n vuur-
kool, maak die deksel van die kas dadelik toe en Iaat die vleis so in die swawel
rook vir 2 uur. Die kool moet geed brand, en elke halfuur moet vars swawel
bygegooi word (2 eetlepels). Na die vleis klaar geswawel is, bind elke stuk
in 'n aparte kaasdoeksakkie en hang op. Dit sal vir 'n paar weke goedhou.
Wors word op dieselfde manier behandel, maar inplaas van dit op te hang
na dit geswawel is, word 'n beter kouwater gewoonlik saam met die wors
in die kas gesit, en as dit klaar geswawel is, word die wors in die swawel-
water gehou, in bottles of erdekanne.

Geen draad of yster mag in die swawel van enige materiaal gebruik
word nie, daar dit 'n gif vorm. Alleen hout, enemmel of glas mag gebruik
word.
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Soepsoorte.
Gewone vleissoep moet lank en stadig gekook word. Die vleis moet

in kouwater opgesit word sodat soveel as moontlik van die vleissappe daaruit
getrek kan word. Genoeg groente om die soep smaaklik en voedsaam te
maak moet bygevoeg word. Onthou dat oorskiet groente tot voordeel
gebruik kan word in soep.

By 'n swaar dinee word helder maar smaaklike dog heeltemal dun soep
opgedien. Meeste mense verkies egter 'n vleis- en groentesoep wat effens
dik gemaak is, of 'n smaaklike melksoep vir algemene gebruik. Laasgenoemde
twee soepsoorte het 'n hoer voedingswaarde as eersgenoemde.

Resep vir Gortsoep.

4 lb. skaapnek.	 1 ui.
6 kwarte (24 k.) kouwater.	 2 preie.
2 teelepels peper.	 1 eetlepel sout.
1 wortel.	 z koppie gort.
1 raap.	 1 eetlepel gekapte pieterselie.

4 stengels seldery.

Sny die vleis in klein stukkies. Sit dit in 'n kastrol met water en die
gort (goed afgespoel). Laat vir z uur staan, en kook dan stadig vir minstens
2 uur ; skuim van tyd tot tyd af. Voeg groente, wat fyngesny is, sout en
peper by. Laat stadig vir uur kook en sit die pieterselie by. Smelt 1 eet-
lepel hotter in 'n kastrol en roer 1 eetlepel meelblom in. Roer totdat dit
glad en skuimerig is. Gooi dit by die soep en laat vir nog 10 minute kook.

Opmerking.—Die vleis kan Of in die soep biy of dit kan uitgehaal word
voordat die groente ingesit word.

Melksoepsoorte.

Witsous-basis.
2 eetlepels botter.	 2 eetlepels meelbiom.
1 koppie melk.	 1 koppie groente-ekstrak.

koppie fyngemaakte groente. 	 Sout en peper.
(Enige groentes kan gebruik word).

Smelt die botter en roer die ince!, sout en peper daarin. Voeg die
melk en groente-ekstrak langsaam by, en roer goed. Kook deeglik. Vryf
die groente deur 'n growwe sif. Voeg dit by die witsous en warm goed op
alvorens dit op te dien.

Opmerking.—As styselagtige groente geneem word, moet 1 eetlepel
meelbiom gebruik word, i.p.v. 2.

Tamatie-melksoep.
2 eetlepels meelbiom.	 1 koppie melk.

teelepel sout.	 1 teelepel suiker.
2 eetlepels botter.	 teelepel koeksoda.
1 skyfie uie.	 Gemengde kruie of ander geurstowwe.
1 koppie tamatiemoes.

Maak witsous, soos hierbo aangewys, met botter, meelblom en melk.
Kook tamaties saam met soda, suiker, sout, uie, geurstowwe en kruie. Vryf
deur 'n growwe draadsif. Meng met witsous en dien dadelik op.

Mielie-melksoep.
2 koppies groenmielies.	 2 eetlepels botter.
2 koppies kookwater.	 3 eetlepels meel.
2 koppies melk.	 1 teelepel sout.
1 skyfie uie.	 Knippie peper.
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Kap die mielies fyn. Voeg water by en kook 20 minute. Vryf deur 'n
sif. Verhit die melk met die uie tot byna kookpunt, haal die uie uit, en goof
die melk by die mielies. Bind met botter en meel wat saamgekook is. Voeg
sout en peper by.

60 

ViS.

Vis as 'n voedingstof bevat 'n groot hoeveelheid water, vet en eiwitstof.
Dit is maklik verteerbaar, en behoort meer gebruik te word, veral vir kinders
en siekes wat aan herstel is.

As vis nie vars is nie kan dit soms baie gevaarlik wees, en daarom moet
met die koop die volgende toetse in die oog gehou word : (a) Die vleis
moet wees en die oe helder. (b) Die kiewe helder roof ; (c) hele lyf,
vernaam die stert, styf ; en (d) moet gladnie in die minute ruik nie. Sny
die vis oop, haal binnegoed uit en verbrand, as die vis nognie skoongemaak
is nie. Steek die vis vir 'n oomblik in kookwater, le op 'n papier en krap
die skubbe af van die stert se kant af op. Haal die oe uit of sny die kop af.

U itgesoekte Reseppe.

Gekookte en Gestoomde Vis.
Om 'n groot vis heel te kook, het mens 'n visketel met 'n sif nodig ;

dis 'n groot pot met 'n draadmandjie of stomer daarin. As mootjies of
klein vissies gekook word, kan 'n bord in 'n stuk botterdoek gebruik word.

Maak die vis skoon, vryf 'n bietjie sout daaroor, draai dit toe in 'n lap en
sit in die hcuer waarin dit gekook moet word. Die vis moenie in kouwater
gesit word nie, want dit trek die geur uit ; ook nie in kookwater nie, want
dit maak die vel stukkend. Dit moet in warm water gesit word, wat dan
you tot kookpunt gebring kan word. Verminder die hitte nadat die water
kook en laat dit stadig kook.

Gebruik net genoeg water om die vis te bedek, en voeg dan vir elke
8 koppies water een teelepel sout en een eetlepel asyn by ; dit maak die
vis wit en styf en gee ook die verlangde smaak.

Nadat die water stadig begin kook, moet die vis, as dit dun is, van 5
tot 10 minute vir elke pond kook, en as dit groot, dik stukke is, van 10 tot
15 minute vir elke pond.

Om vis te stoom, moet dit in die boonste gedeelte van die stomer
geplaas word en net so lank daarin bly as wanneer dit gekook word. Ge-
kookte of gestoomde vis moet altyd met 'n ryk sous opgedien word.

Gebakte Vis.

In hierdie metode word al die smaak behou. Die volgende soorte vis
kan heel gebak word, terwyl enige soort vis in stukke gesny en gebak kan
word : Stokvis, geelbek, kabeljou, vier-en-sewentig en ander soorte vis
wat oor 'n pond weeg.

Metode.—Smeer 'n bakskottel met vet. Berei die vis en sit dit in
die skottel. Sit stukkies braaivet of botter daarop en sprinkel broodkrummels
daaroor. Bedek met botterpapier. Bak vir omtrent 'n halfuur en drup
vet af en toe op die papier. Dien op met sous. (Sien sousreseppe wat
aangegee word.) 

Gebraaide Vis in Beslag.
eier. 2 eetlepels water of melk.

2 eetlepels meeiblom. Sout en peper.
Vet om in te bak.	 Vismootjies (in stukke gesny).
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Klop die eier en gooi die meet, water of melk, peper en sout by. Die
deeg moet net styf genoeg wees om die vis te bedek. Droog die vis goed
af en doop in die beslag. Braai in 'n pan met vet of olie of in diep vet of olie.

Om die Vis te Braai.—Sit omtrent duim vet in die braai-pan. Laat dit
so warm word dat die rook daaruit trek. Sit die bereide vis in die vet,
braai aan een kant tot dit bruin is, dan aan die ander kant. Braai totdat
die vis gaar en mooi bruin is.

Sit die stukke vis op opgefrommelde bruinpapier sodat die vet afloop.
Dien op en versier met suurlemoen-skyfies en pieterselie.

Ingemaakte Vis.
6 lb. koningklipvis, geelbek of kabeljou	 1 teelepel borrie.

(sonder grate).	 6 groot roof rissies.
6 groot uie.	 8 koppies asyn.
2 eetlepels kerriepoeier. 	 Sout en peper.
2 eetlepels suiker. 	 Vet of olie om in te bak.

Sprinkel die vis met sout en peper. Braai in vet of olie tot dit geelbruin
is. Laat die vet afloop en die vis koud word. Sny 4 uie skywe en braai in
vet of olie tot dit geelbruin is. Voeg by kerrie, 2 rissies, fyngesny, en sonder
pitte, a eetlepel sout, die borrie en suiker. Roer tot dit dik word en gooi
'n bietjie asyn by om dit nat te maak. Sit die vis in 'n kan of bottets en gooi
van die mengsel oor elke laag vis. Verwyder die pitte van die res van die
rissies en plaas tussen die vis. Sny die res van die uie in ringe en kook stadig
in asyn, waarby 1 eetlepel kerriepoeier en + eetlepel sout gevoeg is. Gooi
die warm asynmengsel en die uie oor die vis en last staan tot dit koud is.
Maak dan dig toe. Geen metaal moet met die vis in aanraking wees nie.

Dit sal in 2 tot 3 dae gereed wees vir gebruik en sal vir maande goed hou.

Souse.
Souse word gebruik as 'n waardevolle byvoegsel tot groente, vleis en

vis.

'n Sous dien bale keer as basis van 'n opgewarmde skottet.

'n Goed gekruide sous is onmisbaar by die gebruik van slaai, afgesien
daarvan of dit van groente, vrugte, vleis of vis gemaak is.

Standaard Reseppe.
Standaard Witsous (vir groentes of vis).-1 ons (2 eetlepels) botter,

2 eetlepels meelblom, I pint (1 koppie) melk, sout en peper.

Smelt die botter. Haal af van stoof en werk die meel in, kook die twee
saam, maar laat dit nie bruin word nie. Haal weer af van stoof en voeg
vloeistof by. Roer dit totdat dit kook, en kook 3 minute. Voeg sout en
peper by.

Standaard Bruinsous (vir vleis).-1 ons (2 eetlepels) botter, 2 eetlepels
meelblom, 4- pint bruin vleisekstrak, z lb. tamaties (opgesny), 2 onse groente
(opgesny), sout en peper.

Smelt botter, laat dit bruin en warm word, gooi groente in en braai
15 minute of tot dit bruin is. Voeg meet by en laat lig-bruin word, terwyl
geroer word. Voeg dan die vleisekstrak en tamatie by en roer tot dit kook,
sit die deksel op en kook stadig vir z uur. Gooi deur 'n sif, voeg sout en
peper by en gebruik.
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Standaard Slaaisous.-1 teelepel sout, 1 teelepel mosterd, 1 eetlepel
sulker, 1 eetlepel meelblom, knippie peper, 14- eetlepeis gesmelte botter,

koppie asyn of suurlemoen-sap, geel van twee eiers of 1 heel eier, a koppie
melk.

Meng die drod bestanddele. Voeg die botter, en geel van eiers (effens
geklits) en melk by, en dan geleidelik die asyn ; kook tot die mengsel dik
is. Roer gedurig, behalwe as die mengsel oor kookwater gekook word.

Soorte Witsouse.

Naam van
Sous.

Resep. Vloeistof. Metode. Dien op met.

Ansiovie 	 4 pt. witsous
4 teelepel	 ansjo-

vie-essens

4 melk
4 water	 of

vis-ekstrak

Voeg essens by
witsous en dien
op

Vis.

Kappertjies 	 4 pt. witsous
1 teelepel kapper-
tiles

4 vleissop
4 melk

Kap	 kappertjies
fyn en voeg by
sous, dien op

Gekookte skaap-
vleis.

Seldery 	 4 pt. witsous ....
1	 kop seldery

4- seldery
water

4 melk

Kook seldery, kap
fyn en dien op in
sous

Gekookte	 kal-
koen.

Kaas 	 4-	 pt.	 witsous ....
1 ons gerasperde

kaas

4- melk

4- water	 •
Voeg kaas by sous,

laat smelt
Groentegeregte
en eier, ens.

Eier ...... 	 4 pt. witsous
1	 hardgekookte
eier

4 melk
-} water

Kap eier fyn, voeg
by sous en warm
op

Gekookte vis.

Uie 	 4 pt. witsous
4	 lb.	 uie

4 melk
4 uie-water

Kook uie, kap fyn,
voeg by sous

Afval,	 gebraaide
blad.

Pieterselie 	 1	 pt. witsous
1	 eetlepel pieter-

selie

4- melk
1 vleissop

Kap	 pieterselie,
spoel of in 'n dock
dien in sous op

Gekookte skaap-
vleis,	 vis.

Vanilla 	 4 pt. witsous.
1	 teelepel vanilla
4- ons. suiker

Melk en
water

Voeg	 suiker	 en
essens by, maak
warm en dien op

Gestoomde
poedings.

Die Gebruik van Oorskietkos.
Daar vind soms 'n groot mate van vermorsing van kos plaas deurdat

koue of oorskietkos nie weer gebruik word nie, en tog kan daar lekker
geregte van gemaak word. Sorg net dat oorskietvleis en -groente op 'n
koel plek gebere word in 'n skottel waaroor 'n doek gebind is, want as die
deksel van die groenteskottel opgesit word, is die kos te dig toe en dan
kan dit sleg word.

Meeste mense hou nie van oorskietkos nie, omdat dit nie smaaklik en
aantreklik opgedien word nie. Die huisvrou moet probeer om die oor-
spronklike voorkoms van die kos so te verander dat dit nie herken word
nie.
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Dit moet onthou word dat die hoofbestandeel van die gereg, d.w.s.
die oorskietkos, aireeds gaar is en dat dit dus nie nodig is om die kos lank
te kook nie.

Voorboreiding van Kouekos.

(1) Oorskietvleis.—Opgewarmde vleis is nie so geurig soos varsgaar-
gemaakte vleis nie, en dus moet die vleis goed gegeur word met een of meer
van die voigende : Vleissous, kruie, tamatie- en Worcestersous en uie.
Ongekookte smaakmiddels, soos uie en tamaties, moet eers gekook word
voordat dit by die vleis gevoeg word.

Koue vleis kan in skyfies gesny word en met slaai opgedien word vir
middag- of aandete ; of dit kan gemaal en in frikkadelle gemaak word ; of
in tamaties gesit word vir gevulde tamaties ; dit kan fyngesny, gemeng met
wit sous, en opgedien word op gebraaide brood, of dit kan in 'n soufflé
gemaak word.

(2) Oorskietgroente.—Aartappels, kool en blomkool kan gebak word
saam met wit sous totdat dit dwarsdeur warm is. Kaas oor die groente
gesprinkel, gee 'n lekker geur. Enige soort groente kan gebruik word in
sop. Oorskiet-aartappels kan ook gebruik word in aartappelbolletiies,
-souffles, ens.

(3) Oorskietbrood.—Broodkrummels en ou brood moet drooggemaak
word in die oond, dan fyngerol met 'n bottel of deegroller en in 'n bottel
of lets dergeliks gebere word. Dit kan gebruik word vir broodpoedings,
in vleis- en groentegeregte, om bo-oor gebakte groentegeregte te sprinkel
en om vleis- of groentekoekies, tjops en vis in te rol voordat dit in vet
gebraai word.

(4) Oorskietkoek.—Stukkies koek wat afval of oud geword het, kan
gebruik word vir trifle of dergelike poedings. Vla, neute, kersies en room is
heerlik daarby.

Reseppe.

Lamvieis-,
2 eetlepels botter.
2 eetlepels meel.
1 eetlepel Worcestersous.
2 koppies klein vierkantige

stukkies koue lamyleis.

, terrapin.
Geroosterde brood.
1 teelepel mosterd.
1 koppie vleisekstrak.

koppie room of melk.
2 hardgekookte eiers.
Pieterselie.

Smelt die botter, voeg die meel en mosterd daarby. Gooi dan die room
of melk, vleisekstrak en Worcestersous by terwyl geroer word, en kook
deeglik. Voeg dan die lannyleis en fyngesnyde, hardgekookte eiers by, en
warm goed op voor dit opgedien word. Versier met driehoekige stukkie;
geroosterde brood en pieterselie.

Hoender-Sou ffle.
koppie melk.

1 eetlepel botter.
'n Knypie peper.

teelepel sout.
koppie oubroodkrummels.

1 koppie fyngesnyde koue gaar
hoendervleis.

Geel van 1 eier.
Pieterselie.
Wit van 1 eier.

Maak 'n wit sous van die eerste 5 bestanddeie. Voeg daarby die brood-
krummels, haal of van die vuur en voeg die ander bestanddeie by, behaiwe
die wit van die eier. Kilts die wit styf en you dit in die mengsel. Goal
dan in 'n gesmeerde skottel en bak 30 minute in 'n koel oond.
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Aartappelbolletfies.
2 koppies fyngemaakte

gekookte aartappels.
4 eetlepels room of melk.
1 teelepel uiesap.
Geel van 2 eiers.

Wit van 1 eier.
Sout en peper.
Gaar vleis, kaas of groente.
Broodkrummels en meel.

Voeg by die aartappels die room of meik, uie-sap, en sout en peper na
smaak. Klits oor die vuur tot dit glad is. Laat effens afkoel en voeg die
gekiitste geel by. Vorm bolletjies, maak 'n duik in elkeen en sit daarin 1
teelepel goedgegeurde hoender- of ander vleis, of groente, gemeng met wit
sous of gerasperde kaas. Klits die wit van die eier effens, verdun met 1
eetlepel water, rol die bolletjies in gegeurde broodkrummels, dan in die
eier en weer in die krummels. Braai in diep vet vir 2 tot 5 minute.

Suikerbrood-poeding.

6 tot 8 snye oorskiet-suikerbrood of dergelike koek.
Appelkoos-jam.
1 koppie via.
'n Paar amandels of ander neute.

Smelt omtrent 4 eetlepels jam in een-derde koppie kookwater. Goof
dit oor die koek, wat ook met 'n bietjie jam gesmeer is. Voeg 'n paar neute
by, en gooi na 'n rukkie die via oor die koek. Dien koud op. Indien ver-
lang, kan die poeding met gekiitste room en 'n paar kersies of neute versier
word. Anders moet dit met gewone room of via opgedien word.

Broodbak.
Brood is een van ons vernaamste voedsels. Dit bou die liggaam op,

want dit bevat meel en soms melk. Bruinbrood bevat meer opbouende
bestanddele as witbrood ; dit verskaf krag en warmte as gevoig van die
suiker, meel en vet wat dit bevat. Brood het 'n hoe vitamienwaarde wat
voorkom in die buitelae van die graankorrel, en ook mineraalstof wat die
liggaam in goeie werkende orde hou, die sisteem suiwer en die selle opbou.
As brood goed gemaak is, is dit 'n kos waarvoor ons nooit tee word nie
en dis een van die voedsels wat die makiikste verteer.

Daar die bak van brood so'n belangrike plig van die boervrou is, en dit
vir sommige vrouens 'n moeilike taak is, word die proses hier duidelik
uiteengesit.

Om goeie brood te bak moet goeie meel gebruik word, en om meel in
goeie toestand te hou is dit nodig om dit in 'n koel, lugtige plek te bare
waar dit nie vogtig of deur vreemde smake aangetas sal word nie. As dit
onder goeie toestande gehou word, sal die meel sy krag en suiwerheid vir
twee jaar lank behou. Meel sal enige vreemde geur of smaak opneem,
want dikwels gebeur dit dat brood ruik na paraffien, appels, uie, ens., waar
hierdie artikels naby die meelsak gestaan het.

Meel sal ook maklik vog opneem—en hitte en vog is nodig vir die ver-
skillende vorms van lewe in meel ; daardeur word 'n suur gevorm wat die
meel laat bederf. Dis ook moontlik dat die meel sal muf en dan aan die
brood 'n baie slegte smaak sal gee. Meel moet dus in 'n koel, droe, lugtige
plek geberc word as 'n mens lekker brood daarvan wil bak.
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Suurdeeg is die natuurlike middel wat die gisting in brooddeeg veroor-
saak en dit laat oprys. In die vroegste tyd reeds, was die proses bekend.

Funksie van 
Die gisplantjies is te klein om met die blote oog gesien te word,

Suurdeeg. maar onder die mikroskoop is hulle klein selletjies, bol-
vormig, ovaal of langwerpig met een of twee helder plekkies

en 'n aantal klein vetdruppeltjies, benewens 'n korrelagtige stof wat die
protoplasme of lewende materiaal is. Wanneer die suurdeegselle in so 'n
toestand gebring word, dat hulle kan groei, begin hulle onmiddellik die kos
te verteer, en groei en vermeerder deur knoppiesvorming. Die knoppie
kom eenkant van die sel uit en hou aan met groei totdat dit op sy beurt
nog 'n knoppie voortbring en so gaan die proses voort totdat 'n kolonie
gevorm is. 'n Koek suurdeeg bestaan uit honderd-duisende selle. Suur-
deegplantjies is soon ander plante, in die opsig dat hulle 'n gunstige medium
nodig het om in te groei en te vermeerder.

Waarom Brood Rys.—Suurdeeg moet 'n aansienlike mate suiker bevat
om goed te groei. Die gisting in brooddeeg word veroorsaak deur die
suiker wat daarin is, en die meet self bevat stysel waarvan 'n gedeelte in
suiker omgesit word wat dan deur die suurdeeg, wat bygedoen word, uit-
gegis word sodat twee hoofprodukte ontstaan, nl. alkohol en koolsuurgas.
Dis die gas wat die brood laat rys. Wanneer die brood gebak word, word
die alkohol deur die warmte verdamp en die gas sit uit, wat die brood nog
groter en ligter maak.

Warmte is Noodsaaklik.—'n Tweede ding wat nodig is vir die suurdeeg
om vinnig te groei, is 'n sekere mate van warmte, en dis een van die ver-
naamste punte by broodbak. Die beste temperatuur vir die doel is 80° F.
of net onder bloedwarmte. Suurdeeg sal nie so goed in 'n lae temperatuur
groei nie en as dit baie koud is, sal dit totaal niks groei nie, maar sodra die
temperatuur weer na die gunstige punt teruggebring word sal dit weer
begin groei. Op temperature bokant bloedwarmte of 100° F. kan die suur-
deeg nie goed groei nie en wanneer kookpunt bereik word, verloor dit alle
lewe en is niks meer werd nie.

Ongeskikte Brood.—Ofskoon lae temperature nie die suurdeeg dood-
maak nie, vind ons dat brood, wat verkluim is en dan weer na die regte
temperatuur gebring is, nie die Iekker smaak het van brood wat op 'n
gelykmatige temperatuur dwarsdeur die bakproses gehou is nie. Die meet
sal muf op temperature wat laer is as nodig vir die beste groei van die suur-
deeg, en dit kan die rede wees waarom party brood so steg smaak.

Twee soorte moeilikhede wat mees algemeen by broodbak aangetref
word, is suurbrood en draderige brood. Die deeg mag goed gerys het en
tog suur wees nadat die gebak is. Dis te wyte aan die vorming van sure in
die deeg, as gevolg van die groei van organismes in die meet, in ou- of
onsuiwer suurdeeg, of in vuil panne, nog voordat die brood gebak is. In
draderige brood kom die draderigheid gewoonlik voor 'n paar uur na die
brood gebak is en is te wyte aan die ontwikkeling van bakteriee wat nie deur
die bak gedood is nie. Hierdie bakteriee kan ontstaan uit dieselfde bronne
as die suurvoortbringende bakteriee. Tot voorkoming hiervan moet
goeie skoon meet, suiwer suurdeeg en skoon bakpanne, ens., gebruik word.
Die regte temperatuur is ook 'n vername vereiste vir die behoortike rys
van die suurdeeg.

Die twee vernaamste funksies van suurdeeg by broodbak is die vorming
van die gas en die rypword van sekere bestanddeie in die meet wat dit
elasties of sponserig maak en die selwande van die meet aanmekaar laat
klewe.
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Saamgedrukte Suurdeeg is bale gerieflik vir gebruik, want daar dit reeds
in 'n aktiewe vorm is, is dit slegs nodig om voedsel, vog en die regte warmte

te verskaf om die groei te laat begin. 'n Mens kan dus nieSuurdeeg-
soorte.	 te lank wag om dit te gebruik nie. Dit moet 'n vars, suur-

deegreuk he, nie 'n onaangename kaasreuk nie, anders sal
dit die brood 'n slegte smaak gee. Die koekie moet ook skoon afbreek.

Droe Suurdeeg is in 'n rustende vorm en kan vir enige weke gebere
word.

Tuisgemaakte Suurdeeg word verkry deur 'n klein hoeveelheid goeie
suurdeeg in 'n geskikte suurdeegkos (oplossing van suiker en water) op
omtrent 80° F. te hou, lank genoeg om dit te laat voed en vermeerder totdat
dit een sterk, aktiewe, suurdeegmassa is. Die suurdeeg sal baie beter
groei as aartappeiwater en fyngedrukte aartappels by die oplossing gevoeg
word.

Die suurdeeg is goed vir gebruik sodra dit ophou met werk, of dit kan
in 'n koel, donker plek vir later gebruik gebere word. Die bedrywigheid
sal at..ang van hoe vars of hoe oud dit is, want dis nie moontlik om goeie
resultate met bale ou of bale vars suurdeeg te kry nie. Watter soort suur-
deeg ookal gebruik word, dit moet genoeg wees om 'n aktiewe gisting te
verseker. Te min suurdeeg sal die lugselle laat insak en uitblaas, en die
brood 'n lelike voorkoms gee, en boonop 'n slegte smaak veroorsaak. Oor-
matige gisting is selde te wyte aan te veel suurdeeg in die brood ; meermaal
is dit omdat die brood nie in die regte gistingstadium geknie is nie. Wan-
neer oormatige gisting plaasvind, word die lugselle in die deeg so sag dat
hulle insak of met ander selletjies verenig en grotes vorm wat die brood 'n
growwe draad gee.

Sour speel 'n belangrike rol in broodbak. Dit gee die nodige smaak
daaraan, waarsonder brood laf en smaakloos sal wees ; dit help om die

Invloed van 
struktuur van die brood te verbeter ; dit gee witbrood 'n

Sout. witter voorkoms en dit vertraag die werking van die suur-
deeg. (Te veel sout of te min suurdeeg vir die hoeveelheid

sout sal 'n brood gee wat bale stadig rys en swaarder sal wees as dit behoort
te wees, na dit gebak is.) Sout bring ook die smaak van die meet uit, en die
bletjie wat nodig is vir die goeie werking van die suurdeeg, gee 'n aan-
gename smaak.

Alle gewone brood sal lekkerder smaak as dit met 'n bietjie varkvet,
sagte vet of better geknie word. Dit maak die brood rend en vol, gee dit

Vet en Melk. 
'n fyner draad en 'n beter voorkoms. Dit help ook om die
brood nie te laat uitdroe nie en maak dit meer voedsaam.

As goeie vars melk gebruik word, kan dit die plek inneem van die vet in
die brood. Brood wat met vet gebak is, smaak lekkerder, is meer voed-
saam en bly langer goed. Waar kinders in die huffs is, is dit 'n belangrike
punt om te onthou.

In aartappeis kry ens 'n uitstekende suurdeegkos in die vorm van
stysel en mineraalstof.	 Die byvoeging van aartappels by brood, gee dit 'n

Aartappels	
mooi syagtige draad en 'n bros korsie ; boonop dra dit by om

en Suiker.	 die brood langer goed te laat bly en gee dit ook 'n Iekker
tuisgemaakte neutsmaak. Suiker word dikwels gebruik om

die gisting van die suurdeeg te verhaas, maar selde om smaak aan brood
te gee. Dit gee die kors van die brood 'n mooi ryk kleur, en as nie genoeg
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suiker gebruik word nie, sal die deeg stadig rys en die brood wat daarvan
gebak word, plat en vaal wees. Gewoonlik is een teelepel suiker per koppie
water of ander vloeistof genoeg, maar hoe langer die brood neem om te
rys, hoe meer suiker moet gebruik word.

Die mees geskikte temperatuur vir brood om goed te rys, is 80° F.
As die bakproses egter langer neem, sal 'n temperatuur van 70° F. beter

says van
wees. Die groot moeilikheid by broodbak is dat die tempera-

Brood.	 tuur nie maklik beheer kan word nie. Die deeg word gewoon-
lik in komberse toegedraai en eenkant op die stoof of in 'n

ander warm plek gesit en daar gelaat met die hoop dat dit sal rys. Om
te verseker dat dit wel rys, is dit nie die beste metode nie, en in bakkerye
word termometers gebruik om die temperatuur te bepaal en te beheer
dwarsdeur die bakproses. Om die temperatuur-moeilikheid op te los is
dit 'n goeie plan om 'n spesiale kas te he om die brood in te laat rys, coos
hier beskryf.

Ryskas.—Die kas word van 'n gewone pakkas gemaak en binnekant met
asbespapier uitgevoer. Dit kan in drie afdelings wees. In die onderste word
'n paraffienlamp geplaas en net bo dit, op die middel rak, 'n vlak pan met
warm water gevul, waardeur die hitte van die lamp egalig versprei word.
Die broodpanne word in die boonste afdeling gesit waarvan die temperatuur
deur middel van 'n termometer gereel kan word.

Gaatjies in Brood.—Sekere toestande is oorsaak van gaatjies in brood,
nl. : (1) Slordige opmaak van die deeg vir die panne ; (2) te veel of te min
laat rys ; (3) gebrek aan sponserigheid, deurdat die gisting nie behoorlik
beheer is nie ; (4) die deeg te slap of te styf aanmaak, en (5) die deeg toelaat
om bo-op 'n vetlaag te kry, van watter bron ookal —ditsy deur die pan te
veel te smeer, of te veel vet oor die deeg te smeer, om dit nie te laat uit-
d roog nie.

Om Goeie Brood te Bak.

Die huisvrou wat haar eie brood bak, moet die onderstaande vereistes
in die oog hou

(1) Goeie meel ; (2) goeie en voldoende suurdeeg ; (3) beskikbare
suurdeegkos, in geskikte hoeveelheid ; (4) regte hoeveelheid sout ; (5)
regte samestelling van die deeg ; (6) beheer van temperatuur op alle stadiums
deur gebruik van 'n goeie termometer ; (7) 'n klein bietjie vet ; (8) brood-
deeg noolt soveel laat rys dat dit neerslaan nie ; (9) die kors van die deeg,
op watter stadium van die proses ookal, nie droog en hard te bat word
nie, want dit veroorsaak swart strepe in die gebakte brood ; (10) vermy,
op watter stadium van gisting ookal, 'n verlengde val in temperatuur.
Indien dit gebeur, moet die deeg bale versigtig warmgemaak word. Moenie
die proses uitermate verhaas nie daar dit die suurdeeg sal verswak en sy
elastiese hoedanighede bederf wat as gevolg die deeg langsaam sal laat rys
en die brood, donker, grof en plat sal maak.

Hoeveelheid Meei.—Die hoeveelheid vloeistof wat vir 'n sekere hoe -

veelheid meelblom of meel gebruik word, kan nie presies vasgestel word
nie—dit hang alles van die absorbeervermoe van die meelblom of meel af.
In die algemeen egter, is die verhouding 1 koppie vloeistof vir 3 koppies
meelblom of meel.

Dis onmoontlik om die juiste hoeveelhede wat nodig is vir 'n brood van
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'n bepaalde grootte aan te gee, omdat die kwaliteit van meelblom en meel
so verskillend is. Onderstaande hoeveelhede sal egter as 'n gids dien :—

Gebruik vir 'n 2-pond-brood ongeveer 2 koppies water of melk, een-
derde van 'n droe giskoek, 6 koppies meelblom of meel, 2 teelepels sout,
2 tot 4 teelepels botter of varkvet, en 2 tot 4 teelepels suiker.

Die eienskappe van 'n mooi brood is :-

(1) Voorkoms.—Rond en vol, sonder bulte of krake, en 'n mooi egalige
bruin kors.

(2) Grootte en Ligheid.—Die brood moet lig voel vir sy grootte.

(3) Tekstuur.—Wanneer die brood gesny word, moet dit sponsagtig
en veerkragtig voel. Die gaatjies moet klein, ewe groot en egalig verdeel
wees. Die kors moet dun en syagtig wees met 'n roomkleurige skynsel,
sonder strepe.

(4) Die brood moet 'n soet, neutsmaak he en lekker ruik.

Oorsake van Slegte Brood.

Minderwaardige Meel.—'n Minderwaardige graad meel is onekonomies,
want dit verlaag die waarde van die brood wat betref sy draad, kleur, smaak
en grootte.

Ou Suurdeeg.—'n Dooie gisplant kan nie brood laat rys nie. Ou saam-
geperste of droe suurdeegkoekies, wat vir 'n fang tyd in die huis of winkel
gehou is en waarvan baie van die gisplantjies al dood is, sal bale stadig en
onbevredigend rys. Dit sal miskien nodig wees om die suurdeeg weg te
gooi en 'n nuwe voorraad te maak, en in so 'n geval moet 'n nuwe giskoek
gebruik word.

Deeg nie Behoorlik of Genoeg Geknie nie.—Deeg wat te veel geknie is,
word klewerig en sal nie goed in die oond rys nie, terwyl deeg wat te
geknie is streperige brood gee, wat swak van tekstuur, kionterig en sleg
van smaak is.

Deeg te Veel Gerys.—Deeg wat te veel gerys het, gee 'n poreuse, on-
smaaklike brood. Dit laat ook die brood toeslaan of ongelyk rys in die pan.
As die deeg te lank in die knieskottel rys, sal dit die smaak van die brood
bederf en die brood sal van binne poreus en krummelagtig wees.

Te Min Gerys.—In hierdie geval sal die brood 'n donker kors he met
blase daaronder, en klein en plat wees. Sulke deeg word gewoonlik
„ groen " genoem.

Koue Oond.—Die deeg sal aanhou rys as die temperatuur te laag is, met
die gevolg dat die brood poreus in die boonste en middelste deel sal wees.

Oond te Warm.—Die deeg sal onmiddellik 'n kors vorm gedurende die
eerste vyftien minute wat dit in die oond is en kan nie verder rys nie ; of
anders bars die kors soos dit opgedruk word—gewoonlik meer aan een kant
as aan die ander. In so 'n geval sal die brood bo-op feitlik verbrand wees
terwyl dit van binne nog rou is.

Draderige Brood.—Draderigheid in die brood ontstaan gewoonlik gedu-
rende warm, klam weer en word veroorsaak deur die aanwesigheid van 'n
kiem. Die draderigheid ontwikkel nie dadelik nadat die brood uit die oond
kom nie, en dit gee die brood 'n bale onaangename reuk, sodat dit vir gebruik
heeltemal ongeskik is.

Om die draderigheid te voorkom moet alle gereedskap, skottels, ens.,
met kookwater gesteriliseer word. Asyn in die verhouding van 2 persent
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van die hoeveelheid meet wat gebruik word, moet geteidelik bygegooi word
totdat at die meel ingeknie is. Die verhouding is naasteby twee ons (1 eet-
lepel) asyn vir elke 1+ pond meet.

Skimmel.—As warm brood toegemaak word, sal dit you verskimmel.
Blikke of tromnnels waarin brood gehou word, moet dikwels gesteriliseer
word, en onmiddellik wanneer tekens van skimmel ontdek word.

Versorging van Brood.

Na die brood gaar is, haal dit dadelik uit die pan en laat dit afkoel op
'n draad koeler. As 'n bros korsie verlang word, laat die brood afkoel
sonder 'n doek daaroor, en as 'n sagte korsie verkies word, maak dan die
brood toe met 'n doek. As die brood afgekoel is, sit dit in 'n blik of erdepot
en maak dig toe.

Moenie die brood styf toedraai in 'n doek nie, want die doek absorbeer
kiammigheid en gee aan die brood 'n eienaardige smaak. Broodblikke moet
gereeld gewas word, sodat die brood nie muf nie.

Suurdeeg-reseppe.
Daar is verskillende soorte suurdeeg, maar die wat gewoonlik vir

broodbak gebruik word, is as volg :-

1. Brouers- of Vloeibare Suurdeeg.—Dit word gemaak gedurende die
bierbroueryproses, maar kan nie aanbeveel word nie omdat die sterkte
daarvan so afwisselend is.

2. Saamgeperste of Distilleerders-giskoek.—Dit word in die proses van
drankstook vervaardig en word in koeke gepers. Dit maak bale goeie suur-
deeg. As dit vars is, is dit effens klam en van 'n donker roomkleur. Dit
behoort skoon of te breek en 'n wyngeur te he, en moet vars gebruik word.

3. Droe Giskoek.—Daar is verskillende soorte droe giskoeke wat by
enige kruidenier verkry kan word. Dit kan ook tuis gemaak word. Die
voordeel van hierdie soort suurdeeg is dat dit in die winter meer betroubaar
is en langer goedhou as vloeibare suurdeeg, wat nie altyd vars verkrygbaar
is nie.

Tuisgemaakte Droe Giskoek.
ons hop.	 3 eetlepel meelblom.
teelepel sout.	 1 teelepel suiker.

4 koppies koue water.	 1 giskoek.
Mieliemeel.

Kook die hop, sout, suiker en 3 koppies water saam ; meng meelblom
met 1 koppie water ; syg hopmengsel deur, nadat dit vir 'n half-uur gekook
het, en gooi dit by die meelblomdeeg ; voeg die giskoek by ; laat dit oor-
nag in 'n warm plek staan ; voeg genoeg nnielienneel by om 'n stywe mengsel
te vorm ; rol deeg uit tot 1-duim dikte en druk koekies uit met 'n koek-
vormpie of die deksel van 'n bakpoeierblik.

Vars giskoeke behoort elke drie of vier maande gemaak te word.

(4) Tuisgemaakte Vloeibare Suurdeeg.—Dit word gewoonlik gemaak van
warm water, suurdeeg, meelblom, aartappels, suiker, sout en hop. Nadat
dit gerys het word dit gebottel en in 'n koel plek gehou. Daar is ver-
skillende reseppe vir hierdie soort suurdeeg. As dit in 'n koet plek gehou
word, sal dit vir 2 tot 3 weke goedhou.

Resep.
4 aartappels van middelmatige	 1 eetlepel sout.

grootte.	 1 koppie meelblom.
koppie hop.	 1 koppie suurdeeg of 1 saam-

4 koppies kookwater.	 geperste of droe gis-
4 eetlepel suiker.	 koek.
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Kook aartappels tot dit sag is, gooi water of en maak goed fyn ; gooi
die kookwater, waarin die aartappels gekook het, oor die hop en kook
stadig vir 15 minute ; meng meelblom, sulker en sout goed ; voeg die fyn-
gemaakte aartappels by en meng alles deeglik ; laat afkoel totdat mengsel
lou-warm is en voeg suurdeeg by (as 'n giskoek gebruik word, moet dit eers
in warm water geweek word) ; hou in lou-warm temperatuur vir 3 of 4
uur en roer mengsel wanneer dit opkom ; bottel en hou in 'n koel plek.
Moet dit vereers nie te styf toemaak nie.

5. Soetsuurdeeg en Suur-suurdeeg.—Hierdie twee suurdeegsoorte is baie
populer in Suid-Afrika.

Soetsuurdeeg.

Gooi 1 eetlepel sout in 'n kastrol waarvan die deksel styf pas ; dan 2
koppies kookwater en + koppie kou water ; voeg 1 eetlepel suiker by ;
strooi 1 koppie boermeei oor ; sit deksel op, maak goed toe met 'n wol-
kombers en laat oornag in 'n warm plek staan ; klop die mengsel die volgende
more goed met 'n lepel ; gooi 1 koppie warm water (byna kokend) by en
genoeg meel om 'n stywe pap te vorm ; Strooi 'n bietjie meet bo-oor en
sit die kastrol weer in 'n warm plek sodat die mengsel kan rys. In 'n uur
tyd behoort dit gereed te wees om ingeknie te word in 'n stywe deeg, soon
voorgeskryf vir soetsuurdeeg-brood.

Suur-suurdeeg.
Hou 'n stukkie van die laaste baksel se deeg, bedek dit met droe meet

en gebruik wanneer nodig ; voeg meelbiom en warm water by en maak 'n
deeg wat mooi glad en elasties is ; laat oornag in 'n warm plek staan ; en
as dit vol blasies en bale lig is, knie dit dan in volgens resep vir soetsuur-
deeg-brood.

Hoeveelheid Suurdeeg om te Gebruik.—As die brood binne drie of vier
uur klaargebak moet wees, moet meer suurdeeg gebruik word—desnoods
twee- of driemaal soveel om die deeg gouer te laat rys. As die brood nie
so haastig r,ebak moet word nie, d.w.s. wanneer die aand tevore ingesuur
word sodat vroeg die volgende more geknie kan word, moet die suurdeeg
as volg gemaak word :—

Vir elke 3 pinte vloeistof (6 koppies) gebruik :-
(1) pint (1 koppie) brouers- of vloeibare suurdeeg.
(2) 1 geperste of distilleerders-giskoek (opgelos in 1 koppie louwater).
(3) 1 droe giskoek (opgelos in 1 koppie louwater).
(4) 1 koppie tuisgemaakte suurdeeg.

Brood- en Beskuitreseppe.

Brood volgens die Sponsdeeg-metode.
droe giskoek.	 1 eetlepel suiker.

2 koppies louwater. 	 2 lb. meelblom (8 koppies).
1 eetlepel sout.

Week giskoek in louwater ; voeg suiker by en roer genoeg meetblom
in om 'n slap deeg te vorm ; klop totdat dit glad en elasties is ; maak toe
en sit op 'n warm plek totdat dit lig en sponserig is (9 tot 10 uur) ; maak
dan die volgende more, of as die suurdeeg goed is, 'n taamlike stywe deeg
aan met die res van die meet, en louwater waarin die sout opgelos is ; gooi
die deeg uit op 'n plank en knie totdat dit elasties is ; sit deeg terug in deeg-
skottel, maak toe en laat op warm plek staan totdat deeg tot ongeveer dubbel
sy grootte gerys is, en haal dan die deeg uit die skottel, maak die brode op
en sorg dat die gas wat in die rysproses ontwikkel het, egalig versprei word ;
sit dan die brood in gesmeerde panne en laat op 'n warm plek staan om te
rys ; en as die brode tot dubbel hul grootte gerys het, steek die panne in
die oond en bale vir ongeveer 1 uur.
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Direkte- of Gou-insuurmetode.

1 droe giskoek.	 1 eetlepel suiker.
6 koppies meelblom (14 lb.). 	 1 koppie louwater.
1 eetlepel sout.

Voeg suiker, giskoek en louwater in 'n skottel ; as die giskoek geweek
en die suiker opgelos is, roer genoeg meelblom in om 'n slap deeg te vorm ;
meng totdat dit mooi glad is en laat in 'n warm plek vir 30 tot 60 minute
staan, of totdat die gisting begin het ; knie die res van die meet in met lou-
water, waarin die sout opgelos is, totdat 'n taamlike stywe deeg gevorm is ;
hou aan met die knie totdat die deeg mooi glad is en nie meer aan die hande
vaskleef nie ; smeer 'n bietjie gesmelte vet bo-oor die deeg ; maak goed
toe en laat die deeg oornag in 'n warm plek staan ; knie die volgende more
nog 'n keer deur om die gasblasies egalig te versprei en maak die brood
op ; sit die brode in gesmeerde panne en smeer hulle bo-oor met 'n bietjie
gesmelte botter of vet ; laat die panne weer in 'n warm plek staan totdat
die brode tot ongeveer dubbel hul grootte gerys het ; bak vir ongeveer 1
uur in 'n warm oond ; haal uit die oond en smeer die brood bo-oor met
botter of vet.

Die Vinnige Metode.

koppie melk.	 1 teelepel sout.
koppie water.	 2 teelepels suiker.

1 giskoek.	 1 teelepel botter of varkvet.
Meelblom of gesifte meel.

Voeg die suiker en giskoek in 'n koppie ; gooi a koppie water, wat tot
ongeveer bloedhitte verwarm is, by en meng totdat die suiker opgelos en
die mengsel mooi glad is ; laat in 'n warm plek staan totdat dit begin gis,
d.w.s. ongeveer 15 tot 20 minute ; bring melk tot kookpunt ; sit sout en
botter of vet in die knieskottel ; gooi die warm melk oor die botter en
sout, en gooi die res van die water by, en as die mengsel lou-warm is, gooi
genoeg meelblom by om slap deeg te vorm wat nie sal spat as dit geklop
word nie ; voeg nou by die suurdeeg, wat vinnig aan giste is ; klop totdat die
mengsel glad en elasties is ; roer genoeg meelbom in om 'n deeg te vorm
wat nie aan die vingers vaskleef nie ; gooi die deeg uit op die deegplank en
knie ; sit die deeg terug in die skottel en smeer 'n bietjie vet bo-oor ; maak
dig toe en sit in 'n warm plek totdat dit dubbel so groot gerys het ; maak
die brood op en sit dit in gesmeerde panne en smeer 'n bietjie gesmelte
botter of vet bo-oor ; maak toe en sit die panne in 'n warm plek totdat die
brode dubbel but grootte gerys het ; bak dan vir 1 uur in 'n warm oond ;
haal die brood uit die oond en smeer 'n bietjie vet of botter bo-oor.

Soetsuurdeegbrood.

Maak suurdeeg soos uiteengesit in die resep vir soetsuurdeeg. Knie
die volgende dag en gebruik omtrent 5 lb. meelblom en a teelepel sout,
opgelos in genoeg warm water om 'n taamlike stywe deeg te gee ; maak
die brode op ; sit in gesmeerde panne in 'n warm plek en laat rys tot dubbel
hul grootte ; bak omtrent een uur in 'n warm oond.

Rosyntjiebrood.

24 lb. meelblom (10 koppies). 	 'n bietjie melk.
1 pond rosyne (vir suurdeeg). 	 2 lb. rosyne.
1 eetlepel botter of botter ge-	 1 eetlepel kaneel.

meng met vark- of ander	 8 eetlepels suiker.
vet.
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Kap of maal die rosyne vir suurdeeg ; sit dit in 'n kan of kalbas met 6
koppies louwater ; laat staan in 'n warm plek vir 24 uur totdat die rosyne
begin gis. As 'n kalbas spesiaal vir hierdie doel gehou word, en as dit na
gebruik nie uitgewas word nie maar eenvoudig in die son gesit word om te
droog en daarna goed toegehou word, sal die gisting gou begin—so gou as
die rosyne bo drywe, is die gis gereed vir gebruik ; meng die meelbiom met
die suiker, spesery en rosyne, maak 'n holte in die meel ; syg die gegiste
rosyne deur en gooi die sap in die holte ; strooi 'n bietjie meelbiom bo-oor,
en sit dit in 'n warm plek en laat goed rys ; smelt die botter, maak die melk
warm en voeg by deeg, maak goed aan en knie deeglik ; maak toe en laat
vir 'n nag in 'n warm plek staan totdat dit tot ongeveer dubbel die grootte
gerys het ; maak die brood die volgende more op, en sit dit in gesmeerde
panne en laat dit in 'n warm plek rys ; smeer bo-oor die geel van 'n eier
gemeng met 'n bietjie melk en suiker ; bak vir 'n uur by warm temperatuur.

Mosbolletjies.

Volg die resep vir rosyntjiebrood, maar laat die 2 lb. rosyne weg en
gebruik in plaas daarvan (indien verlang), 3 eetlepels anyssaad.

Maak op in bolletjies inplaas van brode.

1 koppie warm melk.
1 koppie lcookwater.

3 eetlepels botter.
2 eetlepels suiker.

Noenmaal -broodjies.
1 teelepel sout.
1 giskoek opgelos in koppie

louwater.
1 eier.
Meelblom of boermeel.

Voeg suiker en sout by melk en water ; wanneer lou-warm, voeg ge-
weekte giskoek en een koppie meelblom by ; klop deeglik ; maak toe en
sit in 'n warm plek totdat dit mooi lig uitgerys is ; voeg by botter (gesmelt)
goed-geklopte eier en genoeg meel om te knie ; maak toe en sit in 'n warm
plek en laat goed rys ; gooi uit op 'n deegplank waaroor 'n bietjie meet
gestrooi is, knie en rol uit tot 2 duim dikte ; druk uit met 'n koekdrukker ;
sit naby mekaar in 'n gesmeerde pan en laat in 'n warm plek rys ; bak by
warm temperatuur.

Boerbeskuit.
10 lb. meelblom of gesifte	 3 koppies warm melk.

boermeel.	 1 eetlepels sout.
2 lb. botter of botter ge-	 2 pinte soetsuurdeeg (lien

meng met varkvet.	 resep).

Smelt botter en voeg warm melk by, voeg sout en soetsuurdeeg by,
dan meelblom of meet om 'n stywe deeg te vorm (as dit te slap is moet nog
meet bygevoeg word) ; knie deeglik en maak op in bolletjies en sit in
gesmeerde panne ; sit in 'n warm plek totdat die deeg tot dubbel sy grootte
uitgerys het, en hou toe ; smeer geklitste geel van eier en melk bo-oor ;
bak by warm temperatuur. 'n Gerasperde neut en 1 teelepel kaneel kan
bygevoeg word om die beskuit 'n geur te gee, 1 koppie suiker kan ook
bykom. As die beskuite koud is, breek in stukke en drob uit in 'n koel
cond.

Die klaargebakte beskuit behoort eenvormig en van 'n Iigte room-
kleur te wees.
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Plaasvervangers vir Brood.
Die volgende soorte gebak, wat die plek van brood kan inneem, word

almal met botter opgedien

Botterbroodjies of Skons.

2 koppies meelbiom.
4 teelepels bakpoeier.
2 teelepels suiker.

koppie room, of melk en water
in gelyke dele.

teelepel sout.
4 eetlepels botter.
2 eiers.

Meng en sif die meet, bakpoeier, suiker en sout. Werk die botter
in met die punte van die vingers ; you die goed-geklitste eiers in (hou 'n
bietjie van die ongeklitste wit uit) en dan die room. Rol uit a duim dikte
en sny in vierkantige blokkies of ander fatsoene, smeer met die orige wit
van die eier, sprinkel met suiker en bak in 'n warm oond vir 15 minute.

2 koppies meelblom.
4 eetlepels semels.
2 eetlepels suiker.
1 eetlepel botter.

koppie rosyntjies.

Semelroosterkoekies.

1 teelepel kremetart.
teelepel koeksoda.
teepelel sout.
koppie melk.

Meng en sif die meelbiom, kremetart, koeksoda, en sout, voeg semels
en suiker by ; vryf botter in die mengsel. Sny die rosyntjies en genoeg
melk in om die regte styfte to kry. Rol uit tot + duim dikte. Sny in drie-
hoekige koekies en bak op 'n middetmatige warm plaat wat met meet ge-
sprinkel is tot die koekies rys en onder lig-bruin is. Draai om en bak die
anderkant tot bruin, daarna die drie sye een na die ander.

Mieliemeel-vormkoekies (muffins).

koppie mieliemeel.	 1 eetlepel gesmelte botter.
1 koppie meelbiom.	 teelepel sout.
3 teelepels bakpoeier.	 koppie melk.
1 eetlepel suiker.	 1 eier.

Meng en sif die drod bestanddele ; voeg die melk stadig by, dan die
goedgeklitste eier en gesmelte botter. Bak in 'n middetmatige oond in
gesmeerde vormpannetjies vir 25 minute.

1 koppie meelblom.
1 teelepel soda.
1 teelepel sout.
2 koppies semels.

Sernel-vormkoekies.

14- koppie melk.
koppie heuning.

1 eier.

Meng en sif die meet, soda en sout. Voeg die semels, melk en heuning
by en die goedgeklitste eier. Bak in gesmeerde vormpannetjies.
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Koek.
Botterkoeke.

Klop die botter tot room, voeg die suiker geleidelik by en roer goed.
Klop die eier goed en voeg dit by die suiker en botter. Klop goed sodat

die suiker gesmelt is voordat die meel bygevoeg word. Sif
Algemene	 al die droe bestanddele saam en voeg dit afwisseiend met
Reels vir die melk by. Klop of roer die mengsel net genoeg om dieAanmaak.

meel goed te meng en dit glad te maak. Voeg dan die smaak-
middels by.

Die wit van die eiers kan apart styfgeklop en (caste in die mengsel
ingevou wc. d.

In die maak van koek moet alleen die beste bestanddele gebruik word.
Die meet moet fyn wees en altyd eers gesif word voordat dit afgemeet word.
Al die bestanddele moet noukeurig afgemeet word. 'n Maatkoppie en maat-
lepel is bale handig vir die doel.

Die pan waarin die koek gebak word, moet goed gesmeer en die boom
met gesmeerde botterpapier uitgevoer word. Indien vertang kan die ge-
smeerde pan met bietjie meel gesprinkel word vir klein koekies. Botter
kan gebruik word om die pan te smeer mits dit nie te veel sout bevat nie.
Botterkoeke word gebak in 'n middetmatige warm oond. Die oond moet
koeler wees vir grout koeke as vir klein koekies of laagkoeke.

Proporsie vir 3 soorte botterkoeke.

Bestanddele.	 Eenvoudige Koek. Standaard Koek. Ryk koek. 
Melk 	 11 koppie. 1	 koppie. 1	 koppie.
Meelblom 	 3 koppies. 3 koppies. 3 koppies.
Botter of (gedeeltelik

vet) 	 .. I koppie. 1- koppie.. 1 koppie.
Eiers 	 1. 2 of 3. 4.
Bakpoeier 	 5 teelepels. 4 teelepels. 4 teelepels.

Suiker 	 14 koppie. 1f koppie. 2 koppies.
Sout 	 I teelepel. I teelepel. I teelepel.
Srnaakmiddel ...... 	 1 teelepel. -} teelepel. I teelepel.

Suurmelk kan gebruik word in plaas van soetmelk, maar dan moet 'n
bietjie soda in plaas van 'n deel van die bakpoeier gebruik word. Neem

teelepel soda vir elke koppie suurmelk en dit moet 1 teelepel bakpoeier
vervang.

'n Botterversiersel en -vu!sel vir 'n Botterkoek.

2 koppies versiersuiker.	 Knippie sout.
4 eetlepels gesmelte botter.	 Melk.
1 teelepel vanilla.

Meng at die bestanddele en voeg genoeg melk by om die mengsel dun
genoeg te maak om te smeer.

Vrugtekoek.

'n Vrugtekoek is 'n baie ryk botterkoekmengsel waarby vrugte en
soms neute gevoeg is.
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Resep vir 'n Ryk Vrugtekoek.
1	 lb. botter. 1 gerasperde neut.
1	 lb. suiker (wit of	 bruin). 1	 lb. rosyntjies (sonder pitte).
1	 lb. meelblom.
9 eiers.

1	 lb. dadels (sonder pitte).
lb. sultanas.

1 teelepe koeksoda. b. amandels (geskil en opgekap).
1 teelepe sout. 1 lb. kersies (opgesny).
1 teelepe fyn naeltjies. 1	 lb.	 gemengde	 versuikerde	 skil (deur-

teelepe
1 teelepe
1 teelepe

fyn foelie.
fyn kaneel.
fyn gemmer.

gesny).

Klop die botter tot room, voeg die suiker stadig by en dan die onge-
klopte eiers, een vir een. Klop goed nadat elke eier bygevoeg is. Nadat
4 of 5 eiers bygevoeg is, voeg bietjie van die drod bestanddele by wat gemeng
en saamgesif is. Voeg dan die res van die eiers afwisselend met die droe
'bestanddele by. Voeg die vrugte laaste by en as die mengsel te styf is, verdun
dit met 'n bietjie suur jam of jellie wat in 'n bietjie warm water gesmelt is.

Voer die sye en bodem van die koekpan uit met drie lae bruin papier
en dan 'n laag botterpapier. Smeer die boonste laag goed met botter en
bak die koek in 'n koel oond. As die oond te warm is, sal die koek brand of 'n
harde kors he. Twee of drie lae papier kan aanmekaar vasgespeld en oor
•die koek gesit word sodat dit nie te veel warmte van bo-af kry nie.

Hierdie mengsel sal vir omtrent 42 uur bak. Indien verlang kan die
koek eers vir sowat 22 uur gestoom en dan vir sowat 1-1+ uur gebak word.
Botterpapier moet styf vasgebind word bo-oor die koekpan terwyl die koek
stoom.

Suikerbrood.

'n Suikerbrood bevat geen botter nie, en ook nie bakpoeier of koeksoda
nie.

Resep :
2 of 3 eiers.	 f koppie suiker.
Knippie sout.	 1 koppie meelblom.

eetlepel suurlemoensap.

Klop die geel van die eiers apart totdat dit dik is. Voeg die suiker
stadig by en hou aan klop. You die styfgeklopte wit van eiers in die mengsel.
Sif die meelblom, meet, gooi die sout daarby, sif weer twee of drie keer en
you in die vorige mengsel. Voeg die suurlemoensap by en meng goed.
Bak in 'n ongesmeerde pan in 'n middelmatige oond. As dit gaar is, keer
die pan om op 'n draadkoeler en laat le dit vir 'n rukkie sodat die koek
se eie gewig horn uit die pan sal laat sak.

Hoe om te Meet.
Vir die beste resultate in kookkuns is dit nodig om 'n akkurate meet-

tritrusting te he. Vandag word al ons mate gelykvol gemeet, en 'n meet-
uitrusting is vir al!e kombuise onontbeerlik. Dis gerieflik en goedkoop
en sal die huisvrou heelwat moeite en verlies van goeie materiaal bespaar.
Die volgende dinge is by enige ysterwarewinkel verkrygbaar :-

'n Maatkoppie van half-pint inhoud wat aan die een kant in derdes en
aan die ander kant in vierdes afgemerk is. 'n Swaar glas, of pyrexkoppie
is die beste, want deurdat dit hitte langsaam opneem, sal dit nie die vingers
brand wanneer met warm vloeibare materiaal gewerk word nie. En ook
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deurdat die koppie deursigtig is, sal die mate meer akkuraat geneem kan
word. 'n Standaard-eetlepel met 'n inhoudsmaat van een-sestiende van
die koppie. 'n Standaard-teelepel met 'n inhoudsmaat van een-derde van
die eetlepel. 'n Getoetste weegskaal.

Om droe materiaal te meet, maak die koppie, lepel of ander maat hoog-
vol, stroop dit dan gelyk of met 'n mes. Moet nooit die materiaal in die
lepel of koppie druk nie. Om presies 'n half teelepel of eetlepel van 'n
droe materiaal te verkry, moet die lepel volgemaak word en dan, weens
die vorm van die lepel, oorlangs in die helfte verdeel word. Om vloeibare
stowwe te meet, vul op tot die aangewese merk.

Mate en Gewigte.

3 gelyk of teelepels 	
16 gelykvol eetlepels 	
Amandels (sonder doppe)1
Appels (gedroog) ...... ..1
Appelkose (gedroog) 	 1
Boontjies (gedroog) 	 1
Botter 	 1
Sjokolade. 	 1

Kakao.. 	 1
Klapper 	 1
Koffie (gemaal) 	 1
Korente 	 1
Meelblom (wit) 	 1
Meelblom (ongesif) 	 1
Vet 	 1
Maizena 	 1
Mieliemeel... 	 1
Grondboontjies (sonder

doppe) 	 1
Hawer (gerolde) 	 1
Hawermeel 	 1
Olie 	 1
Rosyne (sonder pitte) 	 1
Rys 	 1
Suiker (wit) 	 1
Suiker (geel) 	 1
Suiker (castor)... 	 1
Tapioka 	 1
Okkerneute (sonder

doppe) 	 1

— 1 gelykvol eetlepel.
1 maatkoppie.

b. = 22 koppies.
b. = 5 koppies.
b. = ongeveer 3 koppies.
b. = ongeveer 2 koppies.
b. = ongeveer 2 koppies.
b. = 16 blokkies of 1 gerasperde

blokkie = 5 eetlepels.
b. = 4+ koppies.
b. = 6 koppies.
b. = 5 koppies.
b. = ongeveer koppies.
b. = ongeveer 4 koppies.
b. = ongeveer 4+ koppies.
b. = 2 koppies.
b. = 3 koppies.
b. = 3 koppies.

b. = ongeveer 2-} koppies.
b. = ongeveer 5+ koppies.
b. = ongeveer 3 koppies.
b. = 2 koppies.
b. = ongeveer	 koppies.
b. = 2 koppies.
b. = ongeveer 2 koppies.
b. = 21-21 koppies.
b. = 21-24 koppies.
b. = 22 koppies.

b. = 4 koppies.

Inmaak van Vrugte en Groente.
Die bewaring van voedsel, deur inmaak of andersins, is afhanklik van die

voorkoming van die bedrywigheid van bakteriee, gistings en skimmels.
Sonder dat mess daarvan bewus is, is daar miljoene van hierdie sogenaamde
mikro-organismes in die lug, in water, stof, voedsel, ens. Dit is veral hierdie
organismes wat veroorsaak dat vrugte, groente en ander voedsel sleg word.
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Hulle vermeerder bale vinnig onder gunstige toestande, soos genoeg klammig-
heid en lug, 'n geskikte voedingsbodem en temperatuur. As voedsel goed
gehou moet word vir 'n lang tyd, moet minstens een van hierdie vier faktore
uitgesluit word ; en dit gebeur wanneer ons vrugte of groente droe, swawel,
pekel, inmaak, of daar konfyt, jam, jellie, marmalade, ens., van maak.

As vrugte of groente ingemaak word, is dit, in die eerste plek, nodig
om die reeds aanwesige mikro-organismes te vernietig deur die materiaal

inmaak-
wat ingemaak word te verhit, en, in die tweede plek, om die

metodes.	 lug, waarin hulle aanwesig is, uit te sluit.
Daar is verskillende maniere om vrugte, ens., in te maak, t.w.:—

(1) Die Ouderwetse Oopketel- of Kookmetode.—Die stroop word eers
gemaak en die bereide vrugte daarin gekook. Gesteriliseerde warm bottels
word dan volgemaak solank die vrugte nog warm is, en onmiddellik met
gomlastiekringe en deksels, wat regstreeks uit die kookwater geneem is,
toegemaak. As die vrugte deeglik gekook en die deksels en ringe goed
gesteriliseer en die bottels lugdig toe is, sal die vrugte vir 'n onbepaalde
tyd goedbly. Die bottel moet propvol gemaak word en dit so you moontlik.
Hierdie metode is net geskik vir vrugte.

Om die bottels te steriliseer, moet dit in 'n bak kouwater kom, op die
boom waarvan strooi, ou lappe of 'n houtrus gesit is, sodat die bottels nie
kan bars nie. Maak geleidelik warm en laat kook vir tien tot vyftien minute.
As die vrugte klaar is, moet die bottels een vir een uitgehaal word, soos
benodig. Pas op om nie aan die binnekant van die bottels te vat nie, want
sodoende kan mikro-organismes ingebring word.

(2) Sterilisasie-metode.—Met hierdie metode, wat vandag baie populer
is, is dit nie nodig om die bottels te steriliseer nie. Die bereide vrugte of
groente word in skoon bottels gesit en die vloeistof daaroor gegooi. Die
deksel word dan gedeeltelik opgedraai of, in die geval van die vasklamp-
bottels, net een draad afgeklamp. Die bottels kom dan in die sterilisator,
en die word met water gevul totdat die bottels heeltemal bedek is.

As vrugte ingemaak word, kan die gevulde bottels in 'n bak water in
die oond in plaas van in 'n sterilisator gekook word. Kyk dat die bottels
op strooi, planke of ou lappe staan sodat hulle nie bars nie. Kook in 'n
matige oond totdat die vrugte gaar is. Haal die bottels dan uit en maak
dig toe. Vrugte wat in die oond gesteriliseer is, is geneig om in te krimp,
sodat die bottels, indien nodig, uit 'n ander een opgevul moet word.

(3) Bereiding onder Druk.—Hiervoor is 'n spesiale apparaat nodig.

Wanneer bottels gekies word, moet die volgende vereistes in die oog
gehou word : (1) Eenvoudige maak. Daar moet geen onderdele wees wat

Keuse van	
kan wegraak of verkeerd ingesit word nie. (2) Die bottel

Bottels. moet maklik gewas kan word. (3) Die ingemaakte vrugte
moenie aan metaal raak nie, tensy dit verlak is. (4) Die glas

moet kleurloos wees, glad binne- en buitekant. (5) Bottels met wye bekke
en reguit kante is die maklikste om toe te maak en bowendien lyk hulle
ook bale mooi.

Onder die soorte bottels wat geskik is vir inmaakdoeleindes is : (a) Die
Skroefdeksel ; (b) die Vasklampdeksel ; en (c) die „ Vacuum " of Lug-
ledige Bottel.

Om bottels te toets [(a) en (b) alleen] moet dit halfpad vol water gemaak
en omgekeer word. As die water uitlek, kan die bottel vir piekels of jellie
gebruik word.
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Alvorens gomlastiekringe te gebruik, meet dit eers getoets word deur
dubbel te you en die voue te druk. Maak weer reguit en druk weer op
dieselfde piek. 'n Goeie ring sal geen you of kraak agterlaat nie. Die
beste manier om ringe goed te bewaar is om dit tussen bruinpapier te hou
of in 'n toegemaakte, droe bottel met vollersaarde of ander nie-bytende
peeler.

Bottels ingemaakte Vrugte en Groente.

Daar is verskillende sterilisators op die mark waarin dit moontiik is
om enige soort bottel te gebruik. 'n Baie eenvoudige sterilisator kan van

Die twee lampolieblikke gemaak word sects in die tekening aan-
s ter iiisat„ . 	getoon. Een bilk word gebruik vir die sterilisator ; die een

end van die ander bilk vir 'n deksel en die ander end vir 'n
vals boom waarop die bottels kan staan ; want om te voorkom dat die bottels
bars is dit noodsaaklik dat dit nie plat op die boom van die blik staan nie.
Boor gate in die vals boom sees aangetoon. Die sye word aangeiaat om die
vals boom onder uit die bilk te lig.
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Enige pot wat groot genoeg is om die benodigde aantal bottels te hou
en styf toegemaak kan word, kan as sterilisator gebruik word. 'n Vals
boom bestaande uit plankies, deurboorde blik, strooi, ens., moet binne in
die pot gesit word sodat die bottels daarop kan staan en nie plat op die
boom nie. 'n Vispot (fish-boiler) sal 'n goeie aantal bottels hou en is
bevredigend vir 'n sterilisator as die visrus gebruik word.

'n Sterilisator-stet wat tuis ge-
maak kan word.

A.—Inmaak van Vrugte (Sterilisasie-metode).

Vrugte vir inmaakdoeleindes moet vars, ryp en gesond wees en kan Of
heel Of in helftes of kwarte ingemaak word. Dit moet gesorteer word

Bereiding 
sodat die inhoud van elke bottel so eenvormig as moontlik

van vrugte. is. Vrugte soos pere, appels, kwepers en perskes word in
suur water gesit onmiddellik na dit afgeskil is, om verkleuring

te voorkom.

Om die Vrugte af te Skil.—As bale vrugte, soos perskes, geskil moet
word, kan die seepsoda-metode as volg gebruik word : Los 2 desertlepels
seepsoda in 3 pinte kookwater op (in 'n enemmel kastrol). Laat dit kook.
Wees versigtig om die soda by die water te gooi en nie die water by die
soda nie. Draai die vrugte in 'n botterdoek (net goeie gesonde heel vrugte
moet gebruik word), en laat dit stadig sak in die oplossing. Laat staan vir
10 tot 15 sekonde en spoel dan tweemaal in aparte waters af. Die tweede
slag kan die skille met 'n gewone growwe lap afgevrywe word. Gooi die
vrugte nou in 'n bak kouwater, effentjies suurgemaak met suurlemoensap,
asyn, sitroen- of wynsteensuur. Die vrugte moet heel wees en nie gesny
Me. Om pere te skit, moet die oplossing sterker gemaak word. (Mens
moet baie versigtig met die seepsoda werk want waar dit aan die vel kom,
brand dit lelik. Ingeval 'n brandplek veroorsaak is, sit onmiddellik 'n bietjie
suurlemoensap of asyn op.)

Om die vrugte meer aantreklik te maak, kan dit geswawel word. Die
swawel maak die vrugte wit, en dit word hoofsaaklik vir pere en appels
gebruik.

Om te Swawel.—Plaas 2 eetlepels swawel op 'n stukkie blik. Steek dit
aan brand met 'n kool vuur. Keer 'n Iugdig-houer daaroor om die dampe
op te yang. Laat staan vir 'n paar minute en maak die bak you toe om die
dampe in te hou. Draai die regte kant op en gooi die afgeskilde vrugte in
en laat staan vir ten minste 7 minute.

As die vrugte nie dadelik in bottels gepak word nie nadat dit geswawel
is, moet dit in suurwater kom soos hierbo beskryf is.

As algemene leidraad kan die verskillende soorte strope in drie kiasse
verdeel word :-

(1) Dik Stroop.—Gebruik eweveel water en suiker ; dis geskik vir
suur vrugte, soos appelkose en rubarber.
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(2) Middelmatige Stroop.—Dit word mees algemeen gebruik. Gebruik
een deel suiker vir twee dele water.

(3) Dun Stroop.—Gebruik een deel suiker vir Brie dele water. Hier-
die stroop word soms vir bale soet vrugte gebruik.

Die dikheid van die stroop in die inmaak van vrugte beinvloed gladnie
sy goedhouvermoe nie. Vrugte kan in water ingemaak word in plaas van
in stroop.

Om die stroop te berei, word kookwater op die suiker gegooi en geroer
totdat al die suikerkorrels opgelos is. Syg deur twee diktes kaasdoek met
'n dun lagie watte tussenin.

Groot vrugte, soos perskes, pere, kwepers, ens., sal omtrent 1 pint
stroop nodig he vir 'n kwart (2 pinte) bottel ; en klein vrugte 'n bietjie
meer as 'n half pint vir 'n kwart bottel. As die middelmatige stroop gebruik
word, dan moet vir elke pond vrugte een-derde tot helfte van sy gewig in
suiker geneem word.

In& tel van die Vrugte.—Die vrugte moet so styf moontlik ingepak
word, want die vrugte is geneig om in te krimp gedurende die sterilisasie-

Inbottel en 
proses. Vrugte soos pruime, appelkose, ens., hoef nie altyd

Steriliseer. afgeskil te word as dit heel ingemaak word nie ; maar dan moet
dit geprik word om die skille nie te laat bars nie. Hierdie

vrugte moet somar dadelik ingepak en die bottels met die bereide stroop
volgemaak word. Ander vrugte, soos perskes, kwepers, appels, ens., kan
eers in kookwater gedoop of opgekook word voor dit in die bottels kom ;
hoe lank, hang af van die klas vrugte ; gewoonlik is dit 2 minute vir perskes
en 15 minute vir kwepers. Die maklikste manier om vrugte so op te kook,
is om dit lossies in 'n botterdoek te draai en dan in die kookwater te hou
en uit die kookwater in die kouwater te lig. As vrugte so behandel word,
kan meer daarvan in die bottels kom. Bowendien word die tekstuur en
kleur verbeter en die vrugte neem meer stroop in. Na opkook, moet die
vrugte onmiddellik in kouwater kom vir 1 tot 2 minute, om hantering te
vergemaklik, om die vrugte te krimp en die kleur te set. Dit moet dan
styf in die bottels gepak word, wat met die bereide warm stroop volgemaak
word. Die stroop kan gemaak word van die water waarin die vrugte gekook
is. Om van al die lugblasies ontslae te raak, gooi die bottels vol tot omtrent
1 dm. van bo af met stroop, en tik dan liggies op die boom. Vul die bottels
tot oorlopens toe. As enige lugblasies aan die sye van die bottels vas sit,
steek 'n skerppunt mes of 'n breinaald langs die sye van die bottel af.

Nadat die gomlastiekringe getoets is, word dit vir 'n minuut in kookwater
gehou. Plaas dan die ringe en deksels in posisie en versed gedeeltelik deur
net die bopart van die klem te verstel in die geval van die vasklampdeksel,
en die deksel in die geval van die skroefdeksel-bottels byna, maar nie heelte-
mal styf te draai. Vakuumbottels word heeltemal versed.

Steriliseer van die Vrugte.—Sit die bottels in warm water (omtrent
dieselfde temperatuur as die gevulde bottels) in die sterilisator. As die
sterilisator 'n digpassende deksel het, sodat die stoom nie sal ontsnap nie,
en as die vrugte gesteriliseer word op kookpunt, is dit nie nodig om die
bottels heeltemal onder water te laat staan nie, want die stoom sal die
vrugte gaarkook. Bring die water tot kookpunt, en hou dit op die tempera-
tuur solank as nodig (sien reseppe). Die tyd moet geneem word vanaf die
water begin kook. Onthou dat die tekstuur van vrugte bale verskil, en dat
dit dus soms langer neem vir die vrugte om sag te kook en die stroop om
in te trek, as in ander gevalle. As die vrugte 'n bietjie harder of groener
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as gewoonlik is, is dit wenslik om dit 'n bietjie langer te steriliseer as in die
reseppe aangedui is.

Indien verlang, kan vrugte onder kookpunt gesteriliseer word. Harde
vrugte wat op 180° F., en sagte vrugte wat op 165° F. gesteriliseer word,
sal hul vorm en kleur beter behou as vrugte wat op kookpunt gesteriliseer
word. Die vrugte moet in hierdie geval ewenwel 10 minute (gemiddeld)
langer gesteriliseer word. Dis wenslik om die bottels uit die sterilisator
te haal om te laat afkoel, maar mens moet oppas om dit nie in 'n trek te laat
staan nie, anders sal dit bars. Dit is egter raadsaam om die bottels taamlik
vinnig te laat afkoel.

Reseppe vir Ingemaakte Vrugte.

Ingelegde Perskes.—Skil met seepsoda-oplossing. Sny in helftes of laat
heel. Pak in bottels en vul met 'n middelmatige stroop en steriliseer vir
10 tot 12 minute of 20 tot 30 minute. Die tyd hang af van die soort perske.
Heel perskes sal ook langer neem as halwes.

Appelkose.—Was en breek dit deur en verwyder die pitte. Die vrugte
moet nog.baie styf wees. Pak in bottels en vul met 'n dik stroop. Vir 'n
kwart bottel sal omtrent een pint stroop nodig wees. Steriliseer vir 5 tot
10 minute.

Pruime.—Pruime bars baie maklik, en om die rede is dit baie moeilik
om dit in te maak ; en deurdat dit baie krimp, is dit ook geneig om op te
kom in die bottels. Dit sal dus goed wees as vrugte uitgesoek word wat nog
nie heeltemal ryp is nie. Prik dit goed met 'n stopnaald. Pak styf in bottels
en vul met 'n dik stroop of middelmatige stroop na gelang van die suurheid
van die vrugte. Bring tot kookpunt en steriliseer vir 10 tot 15 minute.

Appels.—Om verkleuring te voorkom, moet appels in suurwater
gedompel word onmiddellik na dit geskil is. Appels krimp meer in as enige
ander soort vrugte en moet dus eers vir 'n minuut lank in kookwater ge-
dompel word. Gooi dit dan in kouwater en pak in die bottels. Gebruik
'n middelmatige stroop. Pypkaneel of 'n paar naeltjies of suuriemoensap
kan bygevoeg word vir smack. Steriliseer die appels van 15 tot 20 minute,
vir suurappels en omtrent 10 minute vir ander soorte.

Pere.—Gaan op dieselfde manier te werk as met appels, maar steriliseer
20 tot 30 minute of longer indien nodig.

Kwepers.—Skil, en gooi dadelik in water wat effens suur of sout gemaak
is. Kook die kwepers vir 15 minute in kookwater, laat water afloop, sny
in helftes, kwarte of ringe en pak in skoon bottels. Vul met middelmatige
stroop en steriliseer vir 20 tot 30 minute.

Kwepers kan ook heel in die oond gebak word in 'n klein hoeveelheid
water in 'n pan. Bak vir 15 minute, terwyl af en toe 'n bietjie van die water
oor die kwepers gegooi word. Haal uit en sny coos verkies. Die skille
kan aanbly. Pak met 'n middelmatige stroop en steriliseer vir 15 minute.
Kwepers het 'n heerlike geur as dit op hierdie manier gedoen is.

Koejawels.—Skit dun af ; om verkleuring te voorkom word dit in suur
of sout water gegooi. Pak in skoon bottels en vul met middelmatige stroop.
Steriliseer vir 15 tot 20 minute.

Pynappels.—Skit versigtig en verwyder die cad en pit. Sny in halfduim-
skyfies of in blokkies. Pak in bottels en vul met 'n middelmatige dik stroop
en steriliseer vir 8 tot 10 minute. Die voorbereide pynappel kan vir 'n
minuut of twee in kookwater gedoop word.
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Druiwe.—Ontstingel, was en Iaat water afloop. Pak in skoon bottels
en vul met 'n middelmatige stroop en steriliseer vir 5 minute.

Rubarber.—Rubarber, wat bale suur bevat, kan in kouwater ingemaak
word. Aangesien dit egter suiker nodig het voordat dit gebruik kan word,
kan dit net so goed in stroop ingemaak word. Die smaak daarvan sal dan
ook beter behou word. Was dit, skil dun of en sny in stukkies (halfduim).
Die rubarber kan vir 1 tot 2 minute in kookwater gedoop word. Pak in
skoon bottels en vul met 'n dik stroop. Bring tot die kookpunt en sterilseer
vir 10 tot 15 minute.

Opmerking.—Dit moet onthou word dat in bogenoemde reseppe die
tyd van steriliseer alleen gegee is as 'n leidraad ; die juiste tyd sal afhang
van die soort vrug, sy rypheid, en die grootte van die bottel.

B.--inmaak van Groente.

Met die inmaak van groente wat geen suur bevat nie, mott baie ver-
sigtiger te werk gegaan word as met vrugte, want daar word gevaarlike gif-
stowwe afgegee deur sekere bakteriee wat goed aard in 'n nie-suurbevattende
voedingsbodem, en bale bestand is teen hitte, byv. Bacillus botulinus, wat
ptomaine-vergiftiging kan veroorsaak. Sulke bakteriee word hoofsaaklik
aangetref in groentesoorte wat baie protefen of eiwitstof bevat, soos boon-
tjies en ertjies. Dis ongetwyfeld bale veiliger om sulke groente onder
stoomdruk in te maak, want die temperatuur wat op die manier verkry
word, is bale hoer as die van kookwater. Waar groente tuis ingemaak word,
is dit egter in die reel onmoontlik, want 'n spesiale apparaat (d.w.s. 'n stoom-
druk-kookpot) is nodig. Gevind is dat bevredigende resultate verwag kan
word met die inmaak van groente as daar 'n bietjie suur by die groente in
die bottel gevoeg, en die tydperk van sterilisasie tot twee uur verleng word.
Daar was 'n tyd toe die mening bestaan het dat groente heeltemal gesteriliseer
sal wees nadat dit vir drie agtereenvolgende dae elke dag 'n kort rukkie
gesteriliseer is in water waarby geen suur gevoeg is nie. Dis egter gevind
dat hierdie kort kookperiodes onvoldoende is, want sekere niters bestande
spore kon bly leef, ontwikkel en bederf veroorsaak, asook gevaarlike gif-
stowwe ontwikkel. Die herhaalde verhitting het die kleur en smaak baie
benadeel, en gevoiglik was ingemaakte groente nooit baie smaaklik nie.

Met die inmaak van groente moet so vinnig moontlik te werk gegaan
word. Nadat die bottels volgepak is, moet dit onmiddellik gesteriliseer
word. Dit is dus 'n goeie plan om net soveel bottels vol te pak as wat die
steriliseertoestel kan hou, want die organismes wat oorsaak is dat mielies
en ander groente suur (flat sour) ontwikkel, kan, veral op 'n warm dag, in
die eerste paar bottels ontstaan, terwyl die laaste paar nog volgepak word.
Die ongewenste smaak wat dan veroorsaak word, word ook nie deur sterili-
sasie verwyder nie.

Groente wat geskik is vir inmaak, is ertjies, groenboontjies, mielies.
aspersie, blomkool, spinasie en ander groen biaargroente, en ook tamaties,
Ander soorte groente, byv., die wortelgroentes, soos beet, wortels en wit-
wortels, en harde soorte groente soos pampoen, kan ook ingemaak word,
dog dis gewoonlik nie voordelig om sulke groente in te maak nie, want
hulle is byna die heel jaar deur verkrygbaar.
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Die groente wat gebruik word, moet jonk en vars wees. Dit moet goed
gewas en op die gewone manier berei word deur dit te skil, uit te dop of

af te haar, wat die geval ookal mag wees. Dit kan stukkend
Bereiding	 gesny of heel gelaat word. Groente, rowel as sommige soorte
van die
Groente.	 vrugte, word in 'n stukkie botter-doek geplaas en dan in

kookwater gedoop. Die tyd wat dit in die kookwater gehou
word, hang af van die tekstuur van die groente ; dit kan 3 tot 5 minute wees,
of langer. Om dit daarna weer in kouwater te doop (20-30 sekonde) is
nie noodsaaklik nie, dog dit help om die kleur vas te kry, en die hantering
van die produk te vergemaklik. Die skille van sommige soorte groente
word afgevryf of afgetrek nadat dit weer in die kouwater gedoop is, want
op hierdie stadium is dit maklik om dit te verwyder (byv. tamaties).

Die bereide groente behoort netjies in skoon bottels ingepak te word.
Dit moet vasgepak, dog nie verdruk word nie. Neem 2 eetlepels suur-

Inpak en	
lemoensap of asyn (behaiwe in die geval van tamaties), en 12

Sterilisasie.	 teelepel sout vir elke bottel (van 1 kwart-inhoud) groente.
By groente soos tamaties, ertjies, groenmielies en wortels

kan 'n bietjie suiker gevoeg word (1-2 teelepels op 1 kwart). Vul die
bottels tot oorlopens toe met water wat baie warm is, verwyder alle lug-
borrels, sit die ringe reg, en die deksels in posisie, net soos wanneer vrugte
ingemaak word. Gaan voort soos met die inmaak van vrugte, en steriliseer
kwart-bottels vir 2-22 uur, en pint-bottels vir 11-2 uur (die tyd hang af
van die soort groente wat ingemaak word). Ertjies, boontjies en groen-
mielies word gewoonlik 'n bietjie !anger gesteriliseer as ander groente d.w.s.

uur vir kwart bottels. Tamaties wat in werklikheid vrugte is, word slegs
vir 'n kort tyd gesteriliseer (sien resep). AIle groente moet op kookpunt
gesteriliseer word, en die bottels moet heeltemal toe wees onder die water
in die sterilisator.

Ingemaakte groente (en vrugte) behoort in 'n koel, droe, donker plek
gebere te word waar 'n gereelde lugsirkulasie is. As dit in skerp lig staan,
is dit geneig om die vars kleur te verloor.

Voordat ingemaakte groente gebruik word, moet die inhoud van die
bottel eers vir ongeveer 'n uur blootgestel word aan die lug, sodas dit weer

suurstof kan opneem. Die geur sal dan verbeter en die
Gebruik van groente sal ook baie varser smaak. Die groente behoort
Ingemaakte
Groente.	 verhit te word tot op kookpunt, en vir 'n paar minute gekook

word voordat dit opgedien word. Indien verlang, kan die
suurgemaakte water afgegooi, en die groente in skoon water warmgemaak
word.

Dis raadsaam om ingemaakte groente op te dien met witsous wat van
melk gemaak is.

Reseppe vir Ingemaakte Groente.

Groenboontpes en -ertjies.--Dit word min of meer op dieselfde manier
behandel. Haar die boontjies af, en sny dit of laat die peule heel bly.
Ertjies word uitgedop. Verder word hierdie twee soorte groente op die-
selfde manier behandel, d.w.s. gooi dit in 'n stukkie kaasdoek, en doop
dit vir 3-5 minute in kookwater. Haal die groente uit die kookwater, en
doop dit in kouwater, waarin 'n teelepel sout vir elke vier koppies water
opgelos is. Laat dit so staan vir 20 tot 30 sekonde. Pak dan in die bottels,
soos reeds beskryf, voeg die nodige smaakmiddels by (sout en suiker in die
geval van ertjies) en een teelepel suurlemoensap of asyn vir elke pint-bottel,
vul met warm water, en steriliseer.
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As daar geen asyn of suurlemoensap by groente, wat eiwitstof bevat,
gevoeg word nie, sal dit in meeste gevalle nie goedhou na 4 uur sterilisasie
nie.

Groenmielies.—Sit die mieliekop vir 3 tot 5 minute in kookwater, en
dan vir 20 tot 30 sekonde in kouwater. Die pitte kan op drie verskillende
maniere van die dop verwyder word, t.w. (1) sny die pitte teen die stronk
af, dog moenie die strok skraap nie ; (2) die pitte word 'n endjie van die
stronk af afgesny en die res met die mes afgeskraap ; (3) slegs die punte
van die pitte word afgesny en die res word afgeskraap.

Gooi die pitte in bottels, dog vul die bottels slegs tot +4 duim van
bo-af, want met die sterilisasieproses sal die pitte uitset. Voeg sout en
suiker by, asook een eetlepel asyn of suurlemoensap vir elke pint bottel,
vul met water, en steriliseer.

Aspersie.—Bind die aspersie in bossies, en laat dit regop staan in 'n
ka.`rol met kookwater. Die water moenie die toppe van die aspersie
bereik nie. Sit die deksel op en kook vir 2 tot 3 minute. Doop in kou-
water, maak los en pak in bottels. Gaan verder voort volgens die algemene
reels vir die inmaak van groente. Gebruik sout as 'n smaakmiddel.

Blomkool.—Le dit vir 'n half-uur in soutwater. Gaan voort soos beskryf
is. Suurlemoensap of asyn in die kookwater, wat vir die indoop gebruik
word, sal help om die mooi kleur te behou.

Kool en Spinasie.—Was die blare deeglik en kook totdat dit verwelk is.
Doop in koue soutwater (sien groenboontjies en -ertjies). Gaan voort
volgens die algemene reels wat gegee is. Gebruik sout as smaakmiddel.

Harde Grcentesoorte.—Beet en wortels en ander harde groente word
gekook totdat dit driekwart-gaar is. Beet word nie in kouwater gedoop
nie, want op die manier gaan te veel van die kleur verlore ; dis ook nie
nodig om smaakmiddels by te voeg nie. Volg verder die algemene reels
wat vir die inmaak van groente gegee is.

Tamaties.—Volg die algemene stappe soos gegee vir die inmaak van
groente. Suiker en sout kan bygevoeg word. Dis onnodig om suur by te
voeg, want die suurgehalte van tamaties is hoog. Steriliseer pint bottels
van 5 tot 7 minute, en kwart bottels 'n bietjie langer. Om tamaties in die
vorm van pap te maak, moet dit eers stukkendgesny of gemaal word, en dan
sonder water gekook word totdat dit 'n bietjie dik word. Die pap word
dan in warm, gesteriliseerde bottels gegooi en onmiddellik dig toegedraai.
As 'n verdere veiligheidsmaatreel, kan die bottels dan miskien nog vir een
minuut gesteriliseer word, maar dit is nie absoluut noodsaaklik nie.

Oprnerkings.—Soms word minder suur, as wat in die reseppe aangegee word, met
goeie resultate gebruik, byv. 1 teelepel i.p.v. 1 eetlepel vir 1 pint bottel. In hierdie geval
word die smaak van die groente nie tot dieseifde mate deur die suur beinvloed nie. Dit
is egter veiliger om die groter hoeveelheid suur te gebruik.

Bewaring van Eiers,
Eiers kan op verskillende maniere gevrywaar word teen bederf. Een

manier is om botter, vet, vaseline, of iets anders wat vetterig is, aan die
dop te smeer. 'n Ander manier is om die eiers in 'n blik te pak en met
droe sout te bedek. 'n Derde manier van bewaring is om 'n mengsel aan
te maak in die verhouding van 5 gallon water, 4 pond kalk en 1 pond goeie
sout, en dan die mengsel goed en dikwels te roer. Nadat die mengsel vir 12
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tot 24 uur gestaan het, word die helder water afgegooi in 'n blik of enigiets
anders waarin die eiers gepak moet word. Die eiers moet altyd toe wees
onder die mengsel en die bilk moet met 'n papier of lets anders toege-
maak wees, sodat stof of vuiligheid uitgehou word. Gebarste of vuil eiers,
of eiers met slegte doppe kan nie bewaar word nie. Dit is ook van be-
lang dat die eiers ears moet wees, aihoewel die natuurlike hitte eers daaruit
moet wees voordat dit in die mengsel kom.

Water-glas, wat byna by enige groothandelaar gekoop kan word en
wat die instruksies volledig op die blikke het, is ook 'n middel vir bewaring
van eiers. Die meeste mense beskou dit as bale doeltreffend.

Kombuisgereedskap en Meubelment.
Die hedendaagse huisvrou het bale belange buite haar huis, en as sy

nie haar huiswerk volgens die beste metode doen nie, sal sy nie alles verrig
kan kry en ook nog aandag aan haar ander belange kan gee

Die	 nie. Daar is egter vandag bale gereedskap wat kan help om
Keuse van

die vrou se werk liter te maak. As sy haar werkgereedskapGereedskap.
kies, moet sy onthou dat onkoste daaraan verbonde is, en

dat sy miskien nie weer you ander gereedskap sal kan bekostig nie. Sy
moet dus die beste waarde vir haar geld kry. Daar is 'n paar belangrike
punte wat onthou moet word as so'n keuse gemaak word.

Die samestelling van die gereedskap.—Die gereedskap moet die regte
vorm en grootte he vir die doel waarvoor dit gebruik word en moet van
so'n materiaal gemaak wees dat dit die beste beantwoord aan die doel.
'n Skropborsel wat so gevorm is dat die hand maklik daarom kan vat, is
beter as 'n eenvoudige langwerpige borsel.

Nuttigheid en doeltreffendheid.—Hierdie twee hang grootliks of van die
samestelling van die gereedskap. 'n Werktuig moenie soveel tyd neem om
te gebruik en skoon te maak dat die werk gouer gedoen kan word daar-
sonder nie. As 'n gereedskap nuttig en doeltreffend is, moet die werk
goed gedoen kan word met minder moeite en in 'n korter tyd.

Spaarsaamheid.—Spaarsaamheid sal hier insluit 'n noukeurige vergelyking
tussen die prys van een gereedskap en die van 'n ander. Vra uself die vraag
of dit goed saamgestel is, of dit doeltreffend is en of dit 'n redelike tyd sal
hou ? As twee stukke gereedskap op hierdie punte gelykstaan, moet die
goedkoopste een gekies word. Met betrekking tot spaarsaamheid, moet die
koste verbonde aan die gebruik van die gereedskap ook in aanmerking
geneem word, by. koste van brandstof, ens.

Om kokery 'n plesier te maak, behoort elke kombuis, behalwe sy goeie
stoof, kastrolle, panne, ens., ook handige stukkies gereedskap te bevat,
soos 'n maatkoppie, 'n stel maatlepels, 'n goeie eierklitser, 'n paar meng-
bakke wat rond en diep is, 'n skerppunt-mes waarmee groente geskil kan
word, 'n pasty-borseltjie om panne mee te smeer en wat vir baie ander
doeleindes gebruik kan word, 'n goeie meelsiffie, 'n paar houtlepels, 'n goeie
skaal en 'n bree-lemmes (spatula).
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Die kombuistafel.—'n Groot fout wat begaan word is dat die kombuis-
tafel nie die regte hoogte het nie. Gewoonlik is dit te laag, sodat die werk-

ster nie regop kan staan as sy werk nie. Die regte hoogte vir
'n Paar	 die tafel is 5 duim onderkant die middel van die werkster.Onmisba
Kombuires-	 As 'n strook tin in die middel van die tafel vasgespyker word,
meubels.	 kan swart en warm potte daarop neergesit word om die

hout nie te beskadig nie. Die kombuistafel, opwasbak en
stoof is die drie belangrikste werkplekke in die kombuis en dus moet
hulle so gerangskik wees dat dit die werk so maklik as moontlik maak. As
die tafel geplaas is tussen die stoof en die wasbak, word die werk met die
minste heen en weer loop gedoen.

Die opwasbak.—Ongelukkig is baie plaashuise nog sonder 'n opwasbak
(sink) orndat die water nog nie aangele is nie. Dit maak egter die werk
van die v..ou baie ligter as water nie uit en in die kombuis gedra moet word
nie. Dus waar enigsins moontlik, moet water aangele word. Die wasbak
moet weerskante `n werkoppervlak he sodat die vuil skottelgoed op die
eenkant en die skoon skottelgoed op die anderkant gesit kan word. Die op-
wasbak moet dieselfde hoogte as die tafel he.

Die kombuisstoel.—Elke huisvrou behoort 'n stoel in haar kombuis te
he. Dit moet hoog genoeg wees sodat sy kan sit om die werk op die tafel
te doen. Dit is wenslik om 'n stoel te he met 'n sport waarop die voete
kan rus.

Die kombuiskas.—Dit is nog 'n meubeistuk wat die kombuiswerk baie
ligter kan maak. Die boonste deel van die kas moet deure he sodat gereedskap
daarin gebere kan word en beskerm is teen stof en roet. As die deure
glaspanele in het, is dit maklik om te sien wat in die kas is.

Die onderste deel kan 'n staanplek wees vir potte en panne. Die potte
kan aan die sye van die kas aan hakies hang en die panne rus op dwarsrakke.

Die strykplank.—Rokke en kledingstukke oor die algemeen kan nie op
'n tafel ordentlik gestryk word nie. As 'n strykplank gebruik word, wat
aan die muur vas is en waaroor die kledingstuk getrek kan word, word die
werk baie makliker, gouer en beter gedoen. Waar in die kombuis gestryk
moet word, behoort daar dus so 'n strykplank te wees.

•0.

Algemene Wenke in Verband met Huishou.
Hout kan maklik bederf word deur verkeerde behandeling. Wit hout

sal geel word van baie warm water en te veel seep. Sagte hout sal grof
word as 'n harde skropborsel gebruik word en dwars oor

(I) Behan-	 die draad geskuur word in plaas van langs die draad. Enige
deling van
Meubels.	 hout sal krom trek as te veel water gebruik word.

Geverfde hout moenie gewas word met water waarby was-
soda gegooi is nie, want die soda los die verf op. 'n Bietjie paraffien (1 eet-
lepel vir i emmer water) is 'n goeie vetoplosmiddel en kan gebruik word vir
donker verf, maar nie vir wit verf nie, want die wit verf is geneig om geel
te word. Buitedeure en vensters waarvan die verf geneig is om blasies te
maak, sal langer hou as dit so gewas word. As dit dan gepoleer word met
'n bietjie lynolie sal dit 'n mooi oppervlak he.

Gepoleerde hout moet gewas word alleen wanneer dit baie vuil is.
So min water as moontlik moet gebruik word sodat die hout nie nat word
nie. Veeg die hout of met 'n sagte lap, wat uitgespoel is in warm, seperige
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water, en veeg dan weer skoon af met 'n lap wat uitgespoel is in water
waarby 'n bietjie asyn gevoeg is (2 eetlepels asyn vir 2 koppies water). Die
asyn gee 'n effe, blink opperviak. Gepoleerde hout moenie te dikwels
gepoleer word nie..

Reseppe vir meubelroom en meubelpolitoer word hieronder gegee :

Meubeiroom.
1 ons goeie wit seep, 2 pint kookwater, 1 ons bywas, 1 ons witwas,

en 2 pint terpentyn.

Los die seep in die kookwater op, daarna die bywas en witwas in die
terpentyn. As albei die mengsels afgekoel maar nog nie geset is nie, meng
dit en roer goed deurmekaar totdat die hele mengsel roomagtig is. Dit
is baie doeltreffend vir meubels met eenvoudige oppervlaktes.

Meubelpolitoer.

koppie asyn, z koppie brandspiritus, 1 koppie terpentyn, z koppie
fynolie en 1 koppie lampolie.

Meng goed en bare in 'n goed-gekurkte bottel. Skud die mengsel
voor dit gebruik word.

Vloere.—Ligte vloere kan gekleur word met 'n kaliumpermangenaat-
oplossing. Neem 2 ons kaliumpermangenaat (" Condy's crystals ") en los
dit op in 1 pint kookwater. Skrop die vloer eers goed en sit dan die op-
lossing aan met 'n kussinkie gemaak van ou lappe. Laat droog word en sit
lynolie aan. Na 24 uur kan die vloer gepoleer word met 'n vloerpolitoer.

Resep vir Vloerpolitoer I.

Sny bywas fyn, gooi in 'n bottel en gooi terpentyn daaroor. Sit op 'n
warm plek, maar ver van vuur af, sodat die was kan oplos.

Vloerpolitoer 11.
+ lb. bywas.	 1 pint warm water.
2 ons kerswas.	 1 ons fyn seep.
1 pint terpentyn.	 1 ons koeksoda.

Metode.—Smelt die was in terpentyn. Los soda en seep in die water
op ; laat effens afkoel, voeg die twee mengsels bymekaar en meng goed.

Verwyder die vetterigheid en vuilheid deur dit te was. Verwyder
dan die vlekke deur die geskikte reageermiddel aan te sit, vryf goed en

poleer. Gebruik sagte doeke.
(2) Skoon -	 Was dan weer in seep en water om al die politoer te ver-
maak an
Metaal -	

wyder, en vryf blink met 'n droe sagte doek.

goedere.	 Skoonmakers vir silwer en goud mag nie suur, soos asyn,
bevat nie en die vir ander metale soos koper en aluminium,

mag nie alkalies, soos wassoda of ammonia, bevat nie.

'n Doeltreffende en goedkoop metaalpolitoer is witsel, droog of nat-
gemaak, soos hieronder aangegee :-

(a) Witsel en water, brandspiritus of verdunde ammonia vir silwer ;
(b) Witsel en verdunde suur of paraffien vir aluminium en koper.
(c) Witsel en warm water vir wit enemmel.

Resep vir 'n Silwerpolitoer.

2 ons witsel, 2 ons juweliersblanketsel („ jewellers' rouge "), 2 teelepels
ammoniak, 2 eetlepels brandspiritus, en 4 pint water.
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Meng al die bestanddele in 'n bottel, kurk toe en skud voor gebruik.
Juweliersware kan pragtig blink gevryf word met brandspiritus of petrol.

As kettinkies, ens., in die spiritus of petrol laat le word vir 'n uur of meer,
sal al die vuilgoed, wat vassit, opgelos word.

Was glas in warm seepwater en spoel af in warm of kou water, waarby
'n paar druppels asyn gevoeg is om 'n beter glans te gee. Vryf droog met 'n

sagte doek. Waterbottels en glase wat gevlek is deur harde
(3) Behande- water, kan skoongemaak word met asynwater, waarby sout
ling van
Glasware.	 gevoeg is. Glas waaraan melk, eiers of deeg vassit, moet eers

afgespoel word in kouwater. Dit is van toepassing vir alle
skottelgoed.

Vensters moenie gewas word terwyl die son daarop skyn nie. Was met
'n sagte lap n warm water en vryf droog met 'n droe sagte lap of koerant-
papier. Vlieemis kan verwyder word deur dit te vryf met 'n blouselsakkie.
Verfnnerke kan met terpentyn verwyder word.

Spieels en Prente.—Dit is onwenslik om water agter die spieel of glas
van die prent te laat inkom. Vee dus af met 'n klam lap ; of 'n beter metode
is om die glas af te vee met 'n lap waarop 'n paar druppels brandspiritus
gesprinkel is.

Vetterige wasbakke kan uitgevee word met 'n paraffienlap en dan goed
gewas word met warmwater en seep. Afleipype van wasbakke moet gereeld

(4) Skoon-

met kookwater uitgespoel word om te voorkom dat vet-

maak van	 terigheid die pype verstop. Sit 'n bietjie wassoda in die
wasbakke	 opening van die pyp, goof kookwater direk daarop en daarna
(„ sinks

Stof besems goed uit na gebruik. Was eenmaal per week en laat goed
droog word. Moet nooit 'n besem op sy hare laat staan nie. Was mandjie-

of rietstoele af met warm seperige water en spoel deeglik
(5) Besems	 af in soutwater. Die soutwater hou dit wit en maak dit hard.
stoele, ens.

Droog goed af en laat in opelug droog word. 'n (Clavier
moenie na aan 'n kaggel of teen 'n buitemuur staan nie. Laat nooit die
klavier oopstaan nie en hou 'n sagte doek oor die klawers.

lnsekte soos kakkerlakke, vismotte en huismiere kan vernietig word
deur natriumfluoried. Gooi die poeier in 'n peperblik en strooi 'n dun

lagie waar die insekte gevind word. Die poeier is giftig en
(6) Bestry-	 moet versigtig gebruik word. Vir vismotte is 'n mengsel
ding van
Huisplae.	 van 12 dele natriumfluoried en 100 dele fynmeel sterk genoeg.

Vir die ander moet die poeier net so gebruik word.

Meer informasie insake die bestryding van huisplae sal onder Afdeling
9 (Skadelike Insekte) gevind word.

(a) Alie kledingstukke moet skoon wees voordat dit weggepak word.
Linne en katoen mag nie gestyf wees as dit weggepak word nie. Wolkleding-

stukke moet toegedraai word in koerantpapier met motbolle
(7) Behan -	 tussen die klere om dit te beskerm teen motte.
dating van
Klere.	 (b) Onderklere moet gereeld gewas word, want die sweet

is nadelig vir die materiaal, veral as dit van sy is. Dit is wens-
lik om in warm weer syonderklere en sy kouse elke aand te was.

(c) As klere blink gedra is, spons dit af met ammoniawater.

1234
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(d) 'n Skoonmaakmiddel vir manspakke, ens.—'n Nuttige en ekonomiese
suiweringsmiddel kan as voig aangemaak word : 1 ons eter, 1 ons alkohol,
4 ons ammoniak (vlugsout) ; 11 ons goeie wit seep.

Sny die seep fyn op en verhit in 1 pint (2 groot koppies) sagte water
totdat dit opgelos is. Moenie kook nie. Voeg 3 kwarte (12 groot koppies)
kouwater en die ander bestanddele by. Hou dit digtoe-gekurk in bottels.

Hierdie suiweringsmiddel kan gebruik word om afsonderlike vlekke
van 'n kledingstuk te verwyder, of as dit bale vuil is, kan die hele kledingstuk
met die oplossing afgespons word. Dis baie doeltreffend om die bruin
vlekke (vetterigheid en stof) wat op serge en ander wolstowwe gevind
word, en die vetterige vlekke agter op die kraag van baadjies en jasse,
ens., te verwyder. As die suiweringsmiddel gebruik word om wolstowwe
skoon te maak, moet dit met 'n gelyke hoeveelheid warmwater verdun
word. As swart stowwe skoon gemaak moet word, is dit wenslik om dit
nog meer te verdun.

(e) Klere moet gelap of gestop word sodra dit sukkend gaan. 'n Nuwe
lap moet nooit op 'n ou kledingstuk gesit word nie. Om 'n gelapte plek
so min as moontlik opvallend te maak, moet die lap langwerpig of vierkantig
wees volgens die draad van die materiaal. Die lap moet die hele geslyte
plek bedek.

Die vorm sal beter behou word as die skoene opgestop word met papier,
lappe, of as skoenhoepels ingesit word sodra die skoene uitgetrek word.

As die skoene nat is, laat dit stadig droog word, weg van
(8) Be han

n
-	 hitte, in 'n warm, lugtige kamer.

clang van
Skoene.	 Ou stukke materiaal en veral ou kouse is doeltreffende

poleerlappe.

Lakleerskoene moet 'n bietjie olie kry om te voorkom dat dit hard word.
Vryf met vaseline of olyfolie. Vryf die vetterigheid goed af voordat dit
aangetrek word.

„ Suede "-skoene word skoongemaak deur die stof uit te borsel met 'n
harde haarborsel, dan die vetkolle uit te haal met petrol. Indien nodig kan
'n geskikte poeier gebruik word (by. „ bag powder " van dieselfde kleur
as die skoen). Die vloeistof wat verkoop word moet alleen gebruik word
as die skoen al baie verslete is.

Moenie 'n haarborsel te dikwels was nie, maar vryf dit gereeld af met
'n sagte dock om die vetterigheid te verwyder. As dit gewas moet word,

sorg dat al die hare verwyder is en was dan in sterk warm
(9) Skoon-	 seepoplossing waarby 'n bietjie ammonia gegooi is. Was
maak van
Haarborsels. deur dit liggies op en neer in die water te slaan. Moenie

die agterkant en die steel onnodig laat nat word nie. Spoel
af in warmwater en dan in kouwater om die hare styf te maak. Skud die
water goed uit, vryf af met 'n dock en hang op om droog te word.

Wassery.
Die was van kledingstukke bestaan uit verskillende werksaamhede, nl

sorteer, vlekke uithaal, week, uitspoel, droog, natspat, stryk en opvou
Party van die wasgoed word ook nog in blouse! gesteek en party gestywe
Klere moet gesorteer en die vlekke uitgehaal word voordat dit gewee
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en gewas word. Die vraag kom dan op of dit wenslik is om Maandag as
wasdag te he, soos die aigemene gewoonte is. As Maandag die wasdag is,
dan moet die klere die vorige dag, d.w.s. Sondag, gesorteer en soms ook
geweek word en vlekke uitgehaal word. Dinsdag sal dus miskien 'n beter
dag vir wassery wees, sodat die voorlopige werk Maandag gedoen kan word.

Verskillende Stappe met Wassery.

Die verskillende stappe in verband met wassery is as voig :—

Sorteer.—Die vernaamste reel by sortering is om wit en gekleurde
stukke apart te hou. Die gekleurde stukke kan weer verdeel word in stukke
waarvan die kleure vas is en nie sal loop nie, en stukke waarvan die kleure
sal loop en dus afsonderlik en verskillend behandel moet word. Party
stukke, soos handdoeke, is baie vuil en moet eenkant gehou en eers geweek
word. Gooi ook al die gevlekte stukke eenkant en haal die vlekke uit
voordat dit geweek word.

Week.—As kledingstukke geweek word, is die wasproses baie makliker
en gouer. Dis derhalwe wenslik om die klere waar moontlik eers te week
voordat dit gewas word. Sy, wol en gekleurde stukke word egter nooit
geweek nie. Moenie bale vuil stukke en stukke wat minder vuil is saam
week nie, want dan sal die vuilgoed versprei en die minder vuil stukke
vuiler maak. Week iaasgenoemde dus apart of sit dit bo in die vaatjie of
bad en die bale vuil stukke onder. Die temperatuur van die water hang
of van hoe lank die weekproses duur. As warmwater gebruik en die was-
goed daarin gelaat word totdat die water koud is, sal die vuilgoed nie so
maklik uitgewas kan word nie. Week dus net vir 'n halfuur as warmwater
gebruik word, 2 tot 3 uur as louwater gebruik word, en oornag as kouwater
gebruik word.

As reenwater verkrygbaar is, moet dit gebruik word, want harde water
is geneig om die vuilgoed vas te maak. Seep en wassoda is geneig om die
wasgoed geel te maak, veral as dit nie in die son gebleik kan word nie. 'n
Goeie week-opiossing kan gemaak word van 1 lb. seep opgelos in 3 gallon
water, waarby 1 tot 2 eetlepels terpentyn en 2 tot 3 eetlepels ammoniak
gevoeg is. Voeg dan genoeg hiervan by die weekwater om 'n ligte skuim
te maak.

Was.----Sy, wol en gekleurde wasgoed vereis spesiale aandag en die
behandeling daarvan word later afsonderlik bespreek.

Sagte water is altyd beter as harde water. As sagte water nie verkryg-
baar is nie, moet die harde water saggemaak word deur dit eers te kook en
te laat afkoel of deur ammoniak of boraks by te voeg (2 eetlepels ammoniak
of boraks vir 4 tot 6 gallon water). Voeg genoeg opgeloste seep by die water
om 'n goele skuim te maak. Dit is weer ekonomies om 'n seep-oplossing
te gebruik in plaas van die seep direk aan die klere te smeer, want daar-
deur word nie alleen seep bespaar nie, maar ook tyd.

As wit wasgoed bale geel is, is dit raadsaam om dit te kook. Gebruik
weer sagte water, sit die wasgoed in die koue of louwater (nie in kookwater
nie), en verhit die water met wasgoed daarin. Roer nou en dan. Bring
die water tot kookpunt en kook vir 5 tot 10 minute. Was die klere weer
nadat dit gekook is en spoel dan deeglik uit. VVit wasgoed word daarna
gewoonlik in blouselwater gesteek.

Droog.—Droog die wasgoed goed uit deur dit te draai of deur 'n
droer te laat gaan. Laasgenoemde stelsel is beter, want dit beskadig nie die
vesel nie, Hang alle wit wasgoed in die son met die binnekant na buite,
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Natsprinkel.—Gebruik louwater en 'n borsel om mee nat te sprinkel.
Rol die wasgoed daarna so glad as moontlik en styf op, en pak styf teen-
mekaar in 'n groot handdoek of kombers, sodat die watecegaal kan deur-
trek en die wasgoed klam bly totdat dit gestryk word.

Stryk.—Stryk eers die moeilikste dele en dan die ander. Stryk cover
moontlik langs die draad en nooit skuins oor die draad nie, want dan word
die kledingstuk uit fatsoen gerek. Stryk eers een deel droog voordat daar
met 'n ander begin word.

Vou.—Kledingstukke wat nie hoef opgevou te word nie, byv. rokke,
moet oor skouerhakke gehang word. You ander stukke op so 'n manier
dat dit so min voue as moontlik het.

Sy en wol het fyn vesels en moet versigtig gewas word anders sal dit
nie mooi bly nie. Dit word maklik beskadig deur hitte, wrywing, en sterk

Was van Sy 
alkalies. Gebruik dus sagte louwater en nie warmwater nie ;

en Wol. moenie vryf nie, maar was deur die kledingstuk op en neer
in 'n sagte seepoplossing te druk. In die geval van wol is

dit noodsaaklik om die temperatuur van die water altyd min of meer dieselfde
te hou, want die verandering van temperatuur laat die wol krimp. As
die kledingstuk hard gevryf word, sal die mooi voorkoms van die vesel
bederf word, en die vesel sal geleidelik verswak en sal ook krimp. Die seep
word nooit direk aan die wasgoed gevryf nie, want dit veroorsaak onnodige
wrywing, die reaksie van die seep op die materiaal is sterker, en dit is
moeiliker om die seep uit te was.

Spoel goed uit in sagte water ; die laaste uitspoelwater moet heelte-
mal helder wees. As sagte water nie verkrygbaar is nie, moet die water
saggemaak word met ammoniak of boraks.

Vlekke op wol of sy moet uitgehaal word met swak sure, byv. suur-
lemoensap, sitroensuur, verdunde oksaalsuur of soutsuur. Ammoniak en
boraks is flou alkalies en kan ook gebruik word, maar nooit sterker alkalies
n ie.

Nadat die kledingstukke goed uitgespoel is, word soveel water moont-
lik verwyder deur dit te druk, maar moenie draai nie. Wol kan met 'n
uitdroer uitgedroog word, maar sy word gewoonlik in 'n handdoek gesit,
styf opgerol en gedruk sodat die handdoek die water absorbeer.

'n Gebreide wolkledingstuk word op 'n tafel op 'n kombers oopgesit
om droog te word. Dit word versigtig oopgetrek en gerek totdat dit weer
net so groot is en dieselfde vorm het as wat dit gehad het voor dit gewas
is. Derhalwe is dit nodig om die mate te neem voordat die kledingstuk in
die water gesteek word. Ander wol-stukke word met die binnekant na
buite opgehang. Wolkledingstukke moet in geen geval in die son gelaat
word nie, maar in die koelte in 'n trek, sodat dit so you as moontlik kan
droog word.

Sy-kledingstukke mag in die handdoek gelaat word totdat dit wind-
droog is, of anders kan dit ook in die koelte gehang word totdat dit wind-
droog is. Sy word nie natgespat nie, want in bale gevalle sal die water kolle
maak ; daarom word dit net winddroog gemaak en dan aan die verkeerde
kant gestryk met 'n koel yster. Wol word ook aan die verkeerde kant
gestryk, met 'n dock tussen die yster en die wol. Die yster moet in albei
gevalle nie te warm wees nie, want hitte is nadelig vir die vesels en kan dit
maklik verbrand. As sy baie klam is, en die yster baie warm, sal die sy
heeltemal styf en papieragtig wees nadat dit gestryk is, Wit sy en wol sal
ook geel word van die hoe temperatuur.
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Alle kledingstukke is nie ewe kleurvas nie. Party kleure is vas en sal
nie loop of verbleik nie, terwyl ander nie teen son en water bestand is nie

en sal loop en/of verbleik. Kleurvastheid hang af van die soort
Was van	 kleurstof en die soort materiaal. Voordat 'n gekleurde
Gekleurde
Kleding-	

kledingstuk gewas word, moet mens eers die aard van die
stukke.	 kleurstof bepaal. Die beste sal wees om 'n monster te was.

As die kleur loop of verbleik, moet die kledingstuk eers op
een of ander manier behandel word om dit te verhoed. Vir hierdie doel
word sout, asyn, loodsuiker of alum by die water gevoeg totdat die kleur nie
meer loop nie. Twee koppies sout op 1 gallon water sal gewoonlik genoeg
wees, maar 'n paar eetlepels mag soms genoeg wees. Sout kan vir alle kleure
gebruik word, maar het die nadeel dat seep nie in die soutwater wil skuim
nie, en die sout moet dus eers goed uitgespoel word voordat die kleding-
stuk gewas word. Asyn kan ook vir alle kleure gebruik word, behalwe baie
ligte kleure wat miskien deur die kleur van die asyn beInvloed sal word.
Die hoeveelheid wat gebruik word, is 'n halfkoppie asyn op 1 gallon water.
Loodsuiker is die beste vir pers goed. Een eetlepelvol daarvan moet vir
elke gallon water gebruik word. Die stof is giftig en moet versigtig gebruik
word. Aluin is die beste vir groen kleure, en word gebruik in die ver-
houding van 1 tot 2 eetlepelsvol vir elke vier koppies water.

Laat die kledingstuk vir 'n paar uur of oornag in een van hierdie
oplossings le. Was dan so vinnig as moontlik in sagte koue of louwater en
seep-oplossing, maar moenie vryf nie. Spoel goed uit en droog uit in 'n
handdoek, sodat soveel moontlik van die water verwyder word en die
kleure min kans het om te loop. Hang dan op in die koelte met die ver-
keerde kant na buite, sodat dit vinnig droog word.

toms is 'n kleur so onvas dat dit gladnie in seepwater gewas kan word
nie. In so'n geval word semelwater of Panamabas („ soap bark ") gebruik.
Behandel die kledingstuk eers soos hierbo beskryf om te voorkom dat die
kleure loop en was dan op die gewone manier, maar in semel- of Panama-
bas-water en nie in seepwater nie. Die semel- of Panamabas-water word
berei deur 4 koppies semels of bas vir 20 minute te kook in 1 gallon water,
en die oplossing dan deur te syg. Was die kledingstukke in 'n deel van die
water en spoel uit in die res.

Gekleurde kledingstukke word ook aan die verkeerde kant gestryk
met 'n yster wat nie te warm is nie.

Hierdie behandeling van gekleurde materiaal sal dikwels voorkom dat
'n kledingstuk bederf word as dit gewas word, maar dit is nie onfeilbaar nie,
en party kleure is so onvas dat Been behandeling geheel-en-al sal verhinder
dat die kleure loop of verbleik nie. In hierdie gevalle moet die kledingstuk
liewer nie gewas word nie, maar droogskoongemaak word.

Sulke wasgoed word op dieselfde manier gewas as alle ander wit was-
goed, behalwe dat dit noodsaaklik is om die wasgoed te week voordat dit

gewas word. Week dus al die stywegoed in 'n afsonderlike
Behandeling bak, sodat die ou stysel nie met die ander wasgoed meng nie.
van Was -

Sodra die stysel sag is, kan die wasgoed gewas en opgehanggoed wat
gestyf moet word. As die wasgoed nie bale styf hoef te wees nie, kan
word.	 dit dadelik in die stysel gesteek word, maar anders is dit

beter om dit eers te laat droogword en dan in stysel te steek.

Die dikte van die stysel hang af van die artikel wat gestyf moet word.

Harde boordjies word gewoonlik eers in gekookte stysel gesteek en
clan in rou stysel.
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Resep vir Gekookte Stysel.

koppie stysel ; z koppie kouwater ; z eetlepel boraks ; 4 koppies
kookwater ; 1 teelepel varkvet of kerswas.

Meng die stysel en boraks met die kouwater.	 Voeg dan die kookwater
by, en laaste die vet of was. Kook vir 20 tot 30 minute en syg, deur.

Rou Stysel.

1 eetlepel stysel ; 1 koppie kouwater ; 1 teelepel boraks ; 3 tot 4
druppels terpentyn.

Steek die boordjie in die gekookte stysel, vryf dit goed in en laat droog-
word. Steek dan in die rou stysel en vryf weer deeglik in. Rol op, laat
le vir omtrent 'n halfuur voordat dit gestryk word.

Ander wasgoed, soos tafeldoeke en servette, moenie styf gestywe word
nie ; die doel is net om die wasgoed nuut te laat lyk, venal as dit al 'n bietjie
dun gewas is. Gebruik dus dun stysel.

Resep vir Dun Stysel.

2 eetlepels stysel ; 16 koppies kookwater ; 4 eetlepels kouwater.

Meng en kook vir 10 minute.

Gestyfde wasgoed moet gestryk word as dit nog heeltemal klam is.
Om harde boordjies mooi te stryk, vereis bale oefening. Die stysel is in
die eerste plek geneig om aan die yster vas te sit. Om dit te voorkom,
moet die boordjies eers goed afgevryf word met 'n klam lap, en dan liggies
deur 'n dun doek aan die verkeerde kant gestryk word. Stryk vervolgens
aan die regte kant en weer aan die verkeerde kant. Hou so aan totdat die
boordjie heeltemal droog is ; stryk die laaste maal aan die regtekant.

As varkvet, kerswas of paraffien by die stysel gegooi word sal dit ook
help om te voorkom dat die stysel aan die yster vassit. Boraks en aluin
word ook soms by stysel gegooi om die kledingstuk 'n glans en helder kleur
te gee, en meer buigsaam te maak.

Ander wasgoed wat nie so styf is nie, is makliker om te stryk. Stryk
dit aan die regte kant tot dit heeltemal droog is. As 'n tafeldoek gevou
word, is dit beter om net een you in die lengte te he. As dit oor 'n stok
gerol kan word, hoef dit nie meer voue te he nie.

Seepkook.
Vir die boervrou is dit 'n groot besparing as sy haar eie seep kan maak.

Dit is nie altyd die moeite werd om toilet of handewas-seep te maak nie,
maar ander soorte, byvoorbeeld gewone boerseep en kouwater-seep, behoort
altyd op die plaas gemaak te word.

Seep-reseppe.

35 lb. vet, 7 lb. seepsoda, en 2 groot paraffienblikke water.

Sit die vet, 2 lb. van die seepsoda (wat opgelos is in 1 blik water) in
die pot op die vuur. Die soda moet stadig by die water gevoeg word, en

Boerseep. 
nie die water by die soda nie. Laat kook tot die vet verteer
is (omtrent 'n halfuur). Los nou weer 1 lb. seepsoda op

in 'n deel van die water uit die ander blik, en voeg by. Kook nou weer
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tot die seep jellieagtig is. Nou is al die soda en water nog nie by nie ; as
die seep 'n baie donker kleur het, los dan al die soda op, voeg dit by en dan
sal die seep skei. As die seep nie donker van kleur is nie, en dit het by die
jelliestadium gekom, skei dit dan met sout, deur 2 tot 3 hande vol growwe
sout by te gooi, met tussenpose van omtrent 10 minute, totdat dit skei. Seep
wat met soda skei is bale skerp, en moet weer met 1 bilk water opgesnnelt
word nadat dit die eerste keer van die loog afgeneem is, en dan met sout
geskei word.

Hoe meer kere seep geskei word, hoe witter sal dit wees.

Kouwater-seep.

14 lb. skoon uitgebraaide vet, 2 lb. seepsoda, 2 bottels water, en
koppie paraffien of terpentyn indien verkies.

Sit die water in 'n enemmel-bak en voeg die seepsoda stadig by. Meng
goed en laat dit oornag staan. Smelt die vet en laat dit afkoel tot op bloed-
hitte. Voeg die soda-mengsel stadig by die vet, roer gedurig tot die mengsel
begin dik word. Smelt dit dan weer op die stoof, verwyder van die stoof
en roer weer tot dit dik word. Die mengsel kan drie- tot vierkeer gesmelt
word en weer geroer word tot dit dik is. Die seep sal meer deurskynend
wees as hierdie proses meermaal herhaal word. Die laaste keer moet die
mengsel geroer word tot dit so dik soos pap is. Gooi dit in vorms wat met
'n klam doek uitgevoer is. Bedek die seep goed en hou dit in 'n warm
plek totdat dit deurskynend lyk.

N.B.—As terpentyn of paraffien gebruik word, moet dit bygevoeg word
net na die seepmengsel vir die eerste keer gesmelt is.

Droogskoonmaak van Klere.
Klere word droogskoongemaak as dit nie met water en seep gewas

kan word nie, d.w.s. as die kleur sal loop of verbleik, die materiaal sal krimp
of as die garneersel beskadig sal word deur die water en seep. Soros ook
het 'n kledingstuk net kolle op of is nie vuil genoeg om heeltemal in water
en seep gewas te word nie, byvoorbeeld die kraag van 'n rok ; dan word
dit ook droogskoongemaak.

Daar is 3 verskillende metodes waarop klere droogskoongemaak kan
word in die huis

(1) Deur middel van opsuigmiddels (absorbeermiddels), byvoorbeeld
stysel, semels, mieliemeel, franskryt, magnesium poeier, vollers-
aarde, oubroodkrummels, meelbiom, mieliemeelblom en spek-
steenpoeier (whiting). Hierdie skoonmakers verwyder die vuil-
goed deur dit te absorbeer. As die opsuigmiddels warmgemaak
word, absorbeer dit die vuilgoed gouer en tot 'n groter mate.

(2) Deur middel van oplosmiddels soos petrol, benzien, alkohol,
terpentyn, bloekornolie, paraffien, brandspiritus, eter en kool-
tetrakloried. Hierdie skoonmakers verwyder die vuilgoed deur
dit op te los.

Die derde metode is 'n verbinding van (1) en (2), d.w.s. 'n opsuig-
middel (absorbeermiddel) soos fransekryt, word gemeng met 'n
oplosmiddel soos petrol om 'n duri pap te norm. Die pap word
dan aan die vuil kledingstuk gesmeer en is 'n uitstekende metode
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vir baie vuil veithoede wat nie maklik skoongemaak kan word
met die poeier alleen nie en wat nie in petrol gewas kan word
nie.

Dit moet egter onthou word dat droogskoonmakers nie vuilgoed sal
verwyder wat nie vasgehou word deur vet nie. Ander vuilgoed of vlekke
van vrugte, ink, koffie, tee, ens., moet met die gewone viekuithalers ver-
wyder word, waarvan water die eenvoudigste is. Dit is egter nie nodig om
die hele kledingstuk te was nie as daar van bogenoemde vlekke op is, maar
die vlekke kan uitgehaal word en daarna kan die kledingstuk droogskoon-
gemaak word.

Onthou net om altyd eers die nat kolle te laat droog word voordat die
droogskoonmakers gebruik word, anders sal daar 'n kol agterbly.

(1) Hoe om 'n wit wolbaadjie met mieliemeel skoon te maak.—Skud die
baadjie goed om so veel stof as moontlik te verwyder. Verwyder dan alle

vlekke, behalwe vetkolle, indien moontlik met water. Dit
Toepassing	 is nie wenslik om chemikaliee te gebruik nie. Maak 'n wit
vanDroo -

skoonmaagk- flennielappie nat en vryf liggies oor die vlek van die buitekant
middels.	 na die senter van die vlek. Moenie die kledingstuk onnodig

nat maak nie. Laat dan die nat kolle droog word. Verhit
die mieliemeel tot dit sterk warm is en vryf dit dan in die baadjie sodat
die hele kledingstuk bedek is met mieliemeel. Rol dan die baadjie styf
op en draai toe in 'n ou laken of lets dergeliks. Laat le vir 'n paar uur tot
'n paar dae. Skud dan die mieliemeel goed uit. As die kledingstuk baie
vuil is, moet die mieliemeel vir 3 tot 4 uur daarop gelaat word, daarna uit-
geskud en weer skoon warm mieliemeel opgesit word.

Mieliemeel kan op dieselfde manier gebruik word vir alle wit of ligge-
kleurde kledingstukke soos wit flenniebroeke, wit sportsbaadjies, wit ge-
breide kiere, en wit of liggekleurde veithoede.

Semels en al die ander absorbeermiddels word op dieselfde manier
gebruik.

Semels word in plaas van mieliemeel vir donkergekleurde kledingstukke
gebruik en kan ook gebruik word vir gestoffeerde meubels. As dit met
'n bietjie petrol gesprinkel word, verwyder dit bale van die vetterigheid
wat gewoonlik op die leunings van gestoffeerde banke en stoele is.

Mieliemeelblom, meelblom, vollersaarde, fransekryt en die ander ab-
sorbeermiddels, behaiwe semels en mieliemeel, is almal fyn poeiers en kan
nie so maklik uit die kledingstuk geskud word nie.

Mieliemeelblom, meelblom, fransekryt, magnesiumpoeier en speksteen-
poeier kan egter met bale groot sukses op wit veithoede, wit kidleer-
handskoene en alle ander wit kledingstukke gebruik word. As 'n bietjie
van die poeier aan die kledingstuk bly vassit, is dit nie opvallend nie. Op
gekleurde stukke is hul gebruik egter nie aan te raai nie.

Vollersaarde is vaal van kleur en moet alleen op vaal en lig-bruin kledings-
stukke gebruik word, soos manshoede van hierdie kleure.

Kledingstukke wat bale vuil is en waar die vuilgoed diep in die vesel
gevryf is, sal nie heeltemal skoongemaak kan word deur hierdie metode
nie, en die tweede of derde metode moet gebruik word.

(2) Om 'n kledingstuk in petrol te was.—Petrol is maklik ontvlambaar,
en as dus met petrol gewerk word, is dit wenslik om buitekant te staan of
in elk geval bale ver van vuur.	 Skud al die stof goed uit die kledingstuk
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en verwyder alle vlekke behalwe vetkolle soos hierbo beskryf. Laat dan
die nat kolle droog word. Sit die kledingstuk in 'n skottel of emmer en gooi
genoeg petrol daarop om dit be bedek. Was die kledingstuk deur dit op
en neer te druk. Moenie vryf nie, want die petrol kan miskien aan brand
slaan. As die kledingstuk baie vuil is mag dit in die petrol geweek word vir
omtrent 15 minute. Druk dan soveel moontlik van die petrol uit en spoel
die kledingstuk in skoon petrol uit, net soos 'n kledingstuk in skoon water
uitgespoel word nadat dit gewas is. Dit sal miskien nodig wees om dit 2
keer uit te spoel as die kledingstuk bale vuil is. Druk dan soveel moontlik
van die petrol uit, en hang die kledingstuk in die koelte in 'n trek. Na
3 tot 4 uur kan dit gestryk word, en as 'n klam lap tussen die yster en die
kledingstuk gesit word sal dit help om ontslae te raak van die reuk. Hang
dan maar weer die kledingstuk op in 'n trek.

Die vuil petrol kan in 'n bottel gegooi word om of te sak, waarna dit
deurgesyg word om weer te gebruik wanneer nodig. Sulke petrol is egter
nie so doeltreffend vir skoonmaakdoeleindes nie omdat dit geneig is om die
klere sterker te laat ruik. 'n Groot gedeelte van die vlugtigheid van die
petrol het ook reeds verdamp en dit bevat dan 'n groter persentasie vetterig-
held en sal nie so goed skoonmaak nie. Alle kledingstukke wat nie wenslik
is om in water te was nie kan so in petrol gewas word, maar wit kledingstukke
soos handskoene, is geneig om geel te word en moet dan later met 'n wit
poeier gevryf word.

Die ander vetoplosmiddels soos benzien, terpentyn, brandspiritus,
alkohol, ens., word gewoonlik nie gebruik om kledingstukke in te was
nie, maar wel om vetterige vlekke uit te haal. Gebruik 'n flennielap of
enige ander lap wat maklik die opgeloste vuilgoed sal absorbeer, en sit 'n
handdoek, vloeipapier of 'n flennielap onder die vlek om ook te help absor-
beer.

(3) Mengsel van petrol en fransekryt.—Om artikels soos 'n wit velthoed
skoon te maak met 'n r.iengsel van petrol en fransekryt, word 'n dun pap
van petrol en fransekryt aangemaak. Die stof van die hoed word goed uit-
geskud en dan word die pap met 'n ou tandeborsel of 'n naelborseltjie aan
die hoed eweredig aangesmeer op al die plekke. Laat die pap heeltemal
droog word en as die hoed gelaat kan word vir 'n nag sal die resultate so
veel beter wees. Borsel dan die drod poeier uit die hoed.

Petrol kan op dieselfde manier met enige van die ander absorbeermiddels
gebruik word. Petrol en vollersaarde is doeltreffend vir vaal- of lig-bruin
manshoede.

As die hele kledingstuk nie met die pap bedek word nie, wat somsgedoen
word as een deel van die kledingstuk baie vuiler is as die res, byvoorbeeld
die kraag van 'n wit sportsbaadjie, dan moet die pap nie so slap wees nie ;
die absorbeermiddel moet feitlik net klam gesprinkel word met die petrol ;
anders sal die vuilgoed opgelos word deur die petrol en gesprei word oor
die res van die kledingstuk.

 00 

Uithaal van Vlekke.
Byna alle soorte vlekke op klere kan tuis uitgehaal word as die regte

reageermiddels gebruik, en 'n paar voorsorgsmaatreels geneem word.
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(1) Behandel die vlek so you moontlik, want veranderings kan plaas-
vind as dit droog word, of gewas, gestryk of aan die lug blootgestel word,

en dan sal sterker chemikaliee nodig wees om dit te verwyder.
ReO

elsntho
om

u.	 In party gevalle word die vesel tot so'n mate aangetas dat ditte 
heeltemal vernietig sal moet word om die vlek uit te kry.

(2) Vind, indien moontlik, uit watter soort vlek dit is, want daarvan
hang af watter behandeling nodig is. As 'n verkeerde uithaalmiddel gebruik
word, byvoorbeeld kookwater om bloed uit te haal, sal die vlek 'n ver-
andering ondergaan en vaster in die materiaal indring en dus nog moeiliker
wees om uit te kry.

(3) Die behandeling van die vlek hang ook af van die soort materiaal
Katoen en linne word makliker deur sure beskadig as wol en sy, terwyl wol
en sy weer geredeliker deur alkalies beskadig word. Dit moet egter ont-
hou word dat 'n sterk chemikalie enige vesel sal aantas en selfs vernietig.
Dis gewoonlik maklik om vlekke op wit kledingstukke uit te haal, maar
mens moet altyd versigtig wees met gekleurde stukke, en dis raadsaam om
die uithaalmiddel eers op 'n monster te probeer ten einde seker te maak
of dit nie die kleur sal belemmer nie.

Drie Tipes Vlekuithaalmiddels.

Daar is drie verskillende tipes vlekuithaalmiddels :-

(a) Opsuigmiddels.—Voorbeelde van opsuigmiddels is Sout, kryt,
mieliemeel en stysel. So'n middel word droog opgesit sodra die vlek gemaak
is, en suig dan die materiaal op wat die vlek veroorsaak het. As die vlek
reeds droog is, kan die opsuigmiddel natgemaak en op die vlek gesit word.
Laat dit dan droog word en borsel die droe poeier af. Hierdie metode is
baie doeltreffend vir vetvlekke, of vlekke op kledingstukke wat nie gewas
kan word nie, of om toe te pas sodra 'n vlek gemaak is om te verhoed dat
dit verder sprei in die materiaal.

Vloeipapier kan ook as opsuigmiddel gebruik word om vet- en kerswas-
vlekke uit te haal. Plaas die kant van die materiaal, waar die vlek is, op die
vloeipapier en stryk met 'n warm yster aan die ander kant.

(b) Oplosmiddels.—Die eenvoudigste oplosmiddel is water, en dit word
in die meeste gevalle eers probeer voordat 'n chemikalie gebruik word.
Party soorte materiaal word egter beskadig deur water, en in so'n geval
word ander oplosmiddels gebruik, byvoorbeeld petrol, bensien, terpentyn,
paraffien, alkohol, brandspiritus of bloekonnolie. Hierdie middels maak
nie die materiaal nat nie. Plaas die materiaal met die kant waar die vlek
is op 'n stuk vloeipapier, of 'n sagte doek, doop 'n sagte lap in die oplos-
middel en vryf aan die ander kant van die vlek.

Bogenoemde twee soorte vlekuithaalmiddels kan vir enige soort materiaal
gebruik word, vir vlekke soos later beskryf word, maar met die derde soort,
wat hieronder beskryf word, moet mens versigtig wees.

(c) Bleikmiddels.—Hierdie middels kan verdeel word in twee klasse,
naamlik sure en alkalies. As voorbeelde kan aangehaal word :—

Sure.—Suurlemoensap, oksaalsuur, soutsuur, kremetart, wynsteensuur
(tartaric acid), kaliumokselaat („ salts of lemon ").

Alkalies.—Javelle-water, ammoniak, boraks. Javelle-water moet onder
geen omstandighede op wol en sy gebruik word nie ; maar die ander twee
is baie flou alkalies en sal nie die vesels van sulke materiaal beskadig nie.
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In die geval van hierdie vlekuithaalmiddels moet die viek eers nat-
gemaak word met water. Span die gevlekte deel oor 'n beker wat vol
water is en drup die bleikmiddel daarop met 'n glasstafie. Vryf dit effens
in, laat staan vir 'n paar oomblikke, en spoel in skoon water uit. Herhaal
die proses as die vlek nog nie uit is nie. Onthou dat dit altyd beter is om
'n flou oplossing te gebruik en dit vir kort tydperke op te sit, en liewers die
proses te herhaal. 'n Bleikmiddel moet nooit op die vlek droogword nie,
want dit kan die materiaal beskadig en soms self ook 'n vlek maak.
Nadat die viek uitgehaal is, moet die materiaal goed gewas word met
seep en water.

•	 Reseppe vir en gebruik van Bleikmiddels.

Javelle-water.-1 lb. wassoda op 4 koppies kookwater, en 4. lb. kalsium-
chloried op 8 koppies water. Meng die twee oplossings, laat dit afsak, syg
dan die helder vloeistof deur, en hou in 'n bottel. Die afsaksel is 'n goeie
rioolontsmetmiddel en kan gebruik word om wasbakke, ens., skoon te
maak.

Om viekke uit te haal, word een deel van die oplossing en een deel
water geneem. Dit moet alleen op wit katoen en linne gebruik word.

Kaliumpermanganaat (Condy's Crystals).-1 teelepel permanganaat
opgelos in 2 koppies water. Maak die viek nat, sit 'n paar druppels kalium-
permanganaat op, spoel uit en sit dan oksaalsuur op om die permanganaat
uit te haal, want dit viek ook. Spoel weer uit en herhaal die proses, totdat
die viek heeltemal uit is. Hierdie metode kan gebruik word vir meeste
soorte materiaal, maar gekleurde materiale en kunssy moet versigtig behandel
word.

Ammoniak.—Neem 'n paar druppels in 'n bietjie water, of 2 eetlepels in
1 gallon water, vir enige materiaal.

Boraks kan vir enige soort materiaal gebruik word. Sit die droe poeier
op die plek en drup genoeg water op om dit nat te maak.

Oksaalsuur.—Maak 'n sterk oplossing deur soveel kristalle by die water
te gooi as wat wil oplos. Gebruik een deel water en een deel van die
oplossing. Dit kan vir enige soort materiaal gebruik word.

Soutsuur.—Koop 'n gekonsentreerde oplossing en neem 1 deel daarvan
op vier dele water.

Wynsteensuur.-1 teelepel op 2 koppies water.

Kremetart.-4 teelepels op 2 koppies water.

Kaliumokselaat („ Salts of lemon ").-1 teelepel op 2 koppies water.

Suurlemoensap.—Dit word soms saam met sout gebruik. Sit droe sout
op die viek en maak dit nat met suurlemoensap.

Resep vir Skoonmaakmiddel (Detergent).

1 ons eter ; 1 ons alkohol ; 4 once ammoniak ; 	 ons goeie wit seep.

Snipper die seep fyn en verhit in 2 koppies sagte water totdat dit opgelos
is. Moenie kook nie.

Voeg 12 koppies kouwater en die ander bestanddele by. Hou dit in
d iggeku rkte bottels.

Spons die viek of met die oplossing, verdun met 'n gelyke hoeveelheid
warm water.

Die oplossings hierbo aangegee is nie so sterk dat dit die materiaal sal
beskadig nie, behalwe as dit te lank daarop gehou word. As die oplossings
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te flou is om die viek te verwyder, kan 'n sterker oplossing gebruik word,
maar dit is altyd gewaagd.

As die aard van die vlek bekend is, sal die vlekke-tabel hieronder bepaal
watter middel vir die verwydering daarvan gebruik moet word. Neem
byvoorbeeld, 'n bloedvlek, waarvoor die nommer 2 aangegee word. Kyk
op die tabel watter middel die nommer voorstel. In hierdie geval is dit
louwater. Waar verskeie nommers aangegee word, moet die eerste middel,
d.w.s. die eenvoudigste, die eerste gebruik word ; maar as twee nommers
aangegee word, byvoorbeeld, 9 en 14, of 2 en 17, dan moet aitwee middels
saam gebruik word. Vir 'n koffievlek word, byv. 17 en 2 op die tabel
aangegee. Dit beteken dat seep en louwater saam gebruik moet word, nie
dat louwater as 'n tweede middel moet dien wanneer die seep alleen nie
die viek uithaal nie.

As 'n kledingstuk nie gewas kan word nie, is dit nie raadsaam om 'n
suur of 'n alkalie te gebruik om vlekke daarop te verwyder nie. As 'n viek
vetterig is, kan 'n vetoplosmiddel, soos petrol, gebruik word. As 'n middel
soos water, 'n suur, 'n alkalie, of iets dergeliks, gebruik moet word, moet
die metode aangegee vir die gebruik van petrol, ens., gevoig word (d.w.s.
die vryfmetode) ; anders sal 'n onnodige groot deel van die materiaal nat
word.

Die Vlekke-tabel.

Vlek. Materiaal en Vlekmiddels (aangedui deur nommers.)

Bloed 	
Blousel. 	
Botter, vet en olie 	

	

Sjokolade en kakao 	
Koffie 	
Room 	
Kleurstof 	
Vrugte 	
Gras 	
Ink 	
Jodium 	
Paraffien 	
Lamproet 	
Masjienolie 	
Medisyne.. 	
Verf 	
Sweet 	
Vernis 	

Katoen en I inne.
2, 2 en 7, 6, 16.
1, 3, 17 en 2, 18.
17 en 2, 6, 12, 13,
17 en 2, 19.
17 en 2, 3, 6.
1, 17 en 2.
1, 6.
3, 14 en 9, 15, 19,
1, 4, 6.
14 en 9, 20, 15, 18,
17 en 2, 7, 4, 8.
17 en 2.
22, 17 en 2.
17 en 2, 23.
1, 4, 21, 14, 18.
17 en 2, 24, 23.
17 en 2, 7, 6.
4, 23, 12.

10.

6, 20.

11.

Wol en sy.
2, 2 en 7, 16.
1, 17 en 2, 18.
17 en 2, 11, 12, 13, 10.
17 en 2, 19.
17 en 2, 11.
1, 17 en 2.
1, 11.
2, 14 en 9, 15, 19, 11,
1, 4.
14 en 9, 20, 15, 18, 11.
17 en 2, 7, 4, 8.
17 en 2.
22, 17 en 2,
17 en 2, 23.
1, 4, 21, 14, 18.
17 en 2, 24, 23.
17 en 2, 7, 11.
4, 23, 12.

20.

Die Vlekuithaalmiddels wat deur
1. Kouwater.
2. Louwater.
3. Kookwater (gegooi vanaf 'n hoogte).
4. Alkohol.
5. Wynsteensuur (tartaric acid).
6. Javelle-water.
7. Ammoniak.
8. Krytpoeier of stysel.
9. Sout.

10. Skoonmaakmiddel.
11. Kaliumpermanganaat en oksaalsuur.
12. Bensien.
13. Petrol.

Bostaande Nommers Bedoel word.
14. Suurlemoensap.
15. Oksaalsuur.
16. Stysel met water gemeng tot 'n pap.
17. Seep.
18. Soutsuu r.
19. Boraks en kouwater.
20. Kaliumokselaat („ salts of lemon ").
21. Kremetart.
22. Paraffien.
23. Terpentyn.
24. Vryf die vlek met vet of hotter en

daarna met petrol.
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Kleremaak.
Die huisvrou kan baie bespaar as sy haar klere en die van haar kinders

self maak. Dis nie alleen 'n besparing nie, maar dit verskaf ook meer plesier
om self 'n rok te maak en te vind dat dit goed pas, as om een klaar te koop
of te laat maak.

Dit is egter 'n kuns om klere te maak, en daar is baie punte wat in
aanmerking geneem moet word. Sukses hang nie alleen van die maak of

Keusc van	 nie, maar ook grootliks van die keuse van die patroon en

Patroon.	 van die materiaal. In verband met keuse moet die volgende
punte in aanmerking geneem word.

Voor 'n vrou 'n patroon kies, moet sy eers haar figuur goed bestudeer.
Die beste is om voor 'n lang spieel te gaan staan en dan te let op die algemene
voorkoms van die figuur. Die meeste figure kan onder een van die volgende
tipes omskryf word :-

(a) Die standaard-figuur ('n nniddelmatige figuur wat betref Iengte
en proporsie) ;

(b) lank en maer, d.w.s. die figuur is langer en maerder as die stan-
daard-figuur en dikwels lyk die kop te klein vir die figuur ;

(c) kort en maer, d.w.s. die figuur is korter en maerder as die stan-
daard-figuur en die kop lyk dikwels te swaar ;

(d) lank en geset, d.w.s. die figuur is langer en breer as die standaard-
figuur en die kop lyk dikwels te klein ;

(e) kort en geset, d.w.s. die figuur is korter en breer as die standaard-
figuur en die kop lyk dikwels te klein.

'n Patroon wat vir een tipe pragtig goed pas, sal miskien gladnie 'n ander
pas nie.

Die vrou met die standaard-figuur is gelukkig, want sy kan feitlik enige
patroon (tipe of snit van rok) dra.

Die tweede tipe—lank en maer—moet sorg dat vertikale lyne nooit
oorwegend oor die horisontale lyne is nie, d.w.s. lyne wat oor die breedte
van die figuur loop, moet gebruik word om die oog rondom die figuur te
lei en die figuur breer te laat voorkom. Lyne wat in die lengte van die
figuur loop, sal die figuur nog langer laat lyk. 'n Groot kraag, bree belt,
wye moue, 'n kort lyfie (yoke) aan die bopant of aan die romp van 'n rok
en los baadjies sal help om die oog rondom die figuur te lei en die figuur op
te sny in die breedte sodat dit breer en nie so lank lyk nie.

'n Kort maer vrou het 'n heeltemal ander probleem, want hier kan die
breedte nie beklemtoon word nie, anders lyk die figuur nog korter, en sodra
'n poging gemaak word om die figuur langer te laat voorkom, lyk dit ter
selfdertyd maerder. Enige lyn kan vir hierdie figuur gebruik word solank
gesorg word dat geen spesiale nadruk op vertikale of horisontale lyne gele
word nie. Die grondtoon van die figuur moet fynheid wees.

'n Lang, gesette vrou moet nooit probeer om jeugdig te lyk nie, maar so
statig as moontlik. Haar rokke moenie te kort wees nie, want dit pas haar
nie. 'n Rok wat weer te lank is, laat die figuur lomp en swaar lyk. Beide
horisontale en vertikale lyne kan gebruik word, maar geen donserige, fyn
of oorbodige opmaaksels soos los valie, baadjies, wegstaande krae, ens.,
nie.
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'n Kort, gesette vrou het die moeilikste probleem. Sy moet vertikale
lyne beklemtoon en 'n patroon kies wat die figuur so min opvallend as
moontlik maak. Die klere moet nie te styf pas nie. Die romp van die rok
moet lank maar onder nie te wyd wees nie. Die moue moet lank en een-
voudig wees, en die nekopening lank en smal. Die opmaaksel moet sover
moontlik in die middel van die figuur wees sodat die buitelyne so min moont-
lik aandag trek.

Nadat 'n paslike patroon gekies is, moet die materiaal gekoop word.
Dit is altyd wenslik om eers die patroon te kies, want dan kan die regte

Keuse van 
hoeveelheid en geskikte materiaal gekoop word met die

Materiaal. opmaaksels (indien nodig). Die materiaal moet noukeurig
gekies word met betrekking tot kleur, patroon en tekstuur.

(a) Kleur.—Kleur moenie gekies word bloot omdat iemand anders dit
dra of omdat dit in die mode is nie, maar omdat dit die draer pas en ook die
geleentheid waarvoor die rok bedoel is. Die verskillende kleure het elk
hul eie indiwiduele eienskappe. Kleure coos geel, oranje-rooi en rooi-
pers is warm kleure, en hoe helderder hulle is, hoe „warmer " lyk hulle.
Hierdie kleure is altyd geneig om die draer groter te laat lyk. Blou, groen,
blou-pers en pers is „ koel " kleure, is paslik vir die somer en laat die figuur
ook minder opvallend lyk. Wit is koel, maar dit laat die draer groter lyk,
swart het net die teenoorgestelde uitwerking. Die kleur van 'n rok moet
harmoniseer met die gelaatskleur, die vel skoon en gesond laat lyk en die
kleur van die hare en oe uitbring. Dit is dus nie wenslik om 'n stuk
materiaal te koop voordat mens jouself eers daarmee in 'n spieel in goeie lig
gesien het nie. Hang die materiaal los om die nek en kyk na die kleur van
die vel en dan hoe dit die kleur van die oö en hare uitbring.

(b) Patroon van Materiaal.—'n Stuk materiaal kan 'n effe kleur of anders
verskeie patrone he : by. kolle—klein en groot, ver vanmekaar of naby
mekaar ; strepe—breed, smal, ver vanmekaar of naby mekaar ; blokke
klein of groot ; blomme—klein of groot.

'n Algemene reel wat onthou kan word, is dat hoe groter en verder die
kolle of strepe van die patroon vanmekaar of is, hoe groter dit die figuur
laat lyk. Wees egter versigtig met uiterste gevalle, want 'n bale groot
patroon sal 'n klein figuurtjie hopeloos domineer en die indruk gee dat dit
die persoon wil platdruk. 'n Klein, fyn patroontjie en veral as die kleur ook
nog lig en swak is, sal weer belaglik lyk by 'n groot persoon.

Met betrekking tot strepe moet onthou word dat regaf strepe die figuur
langer laat lyk, en dwars- of skuinsstrepe die teenoorgestelde uitwerking
het.

(c) Tekstuur.—As die materiaal nie die regte tekstuur het nie, kan dit
die goeie uitwerking van die regte kleur en patroon heeltemal bederf. As
'n groot, gesette vrou 'n organdie of stywe sy kies wat wegstaan van die
figuur, kan dit gebeur dat sy ten spyte van volmaakte kleur en patroon nie
die beste resultaat virhaar figuur verkry nie. Die tekstuur van 'n materiaal
kan wees dik of dun, glad of grof, styf of sag, of blink of dof. In die meeste
materiale is twee of meer van hierdie eienskappe verbind. Die persoon
wat 'n standaard-figuur het, kan min of meer enige tekstuur dra, solank
dit die gelaatskleur pas. Harde materiale, sons vir manspakke, en stywe
wol en linne, bring harde lyne uit en sal 'n maer figuur nog maerder laat
lyk. Sagte, swaar materiaal laat 'n figuur groter lyk. Blink, donserige
materiaal het dieselfde uitwerking.
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By die keuse van tekstuur moet ouderdom van die persoon en die
geleentheid waarvoor die rok bedoel is, nie uit die oog verloor word nie.
Stywe en blink materiale is onpaslik vir die ouer persoon. So ook styf-
geweefde serge, ens., want dit is geneig om die plooie in die gesig meer
opvallend te maak. Sagte materiale sal pasliker wees. Met betrekking
tot die geleentheid waarvoor die rok bedoel is, sal dowwe oppervlaktes
altyd meer paslik wees vir straatdrag as bale blink oppervlaktes.

Dit is onmoontlik om in een kort artikel 'n volledige beskrywing te
gee oor die sny en maak van 'n kleidingstuk. Hier volg egter net 'n paar

nuttige wenke.
Sny en
Aanmekaar- Die gereedskap nodig vir die sny van 'n kledingstuk is 'n

sit.	 goeie sker, goeie, dun staal spelde, 'n maatband, klere-
makerskryt, en 'n patroonwieletjie („ tracing wheel ").

Nadat seker gemaak is dat die patroon die draer pas, moet dit noukeurig
op die materiaal vasgespeld word. Sorg dat die merke op die patroon wat
langsdraad moet le, presies op die draad van die materiaal is en maak eers
seker dat daar genoeg materiaal is vir al die parte. Merk al die kepies,
gaatjies, pylnate, ens., deur die kepies, wat op die patroon ingesny is, op
die materiaal uit te sny. Die gaatjies en pylnate moet met die patroon-
wieletjie, kryt of kleremakersrygsteek gemerk word. Die rygsteke bestaan
uit kort en lang steke met lang lussies tussen die steke. Die steke gaan deur
altwee die stukke materiaal en later as die parte vanmekaar gehaal word,
word die drade geknip. Moenie die patroon afhaal voordat die kleding-
stuk geryg moet word nie, anders raak die parte deurmekaar en tyd word
verspil. As die stukke aanmekaar geryg word, sorg dat die merkies wat
opmekaar moet kom, so vasgeryg word ; dit bespaar bale tyd en voorkom
onnodige lostrek. Dit is byvoorbeeld baie makliker om 'n rok se mou in
te sit as gelet word op die merkies wat altyd op die patroon is.

Met die aanmekaarryg is dit wenslik om dit in dieselfde volgorde te doen
as aangegee op die patroon. Indien geen gekoopte patroon gebruik word nie,
moet dit in die volgorde gedoen word wat by die spesiale patroon sal pas.
Nadat die vernaamste parte van die bopart en die romp aanmekaar geryg is,
pas dit dan aan met die nate na buite sodat dit maklik losgetrek en weer
aanmekaar gespeld kan word, indien enige veranderings nodig is. Maak
die nodige veranderings en ryg weer noukeurig vas waar die spelde gesteek
is en pas weer aan. As die kledingstuk goed pas, kan dit gestik word.
As rolnate gebruik word, moet die rafels afgesny word nadat die eerste
stiksel gemaak is en voordat dit die tweede keer gestik word.

Waar skuinsstroke gebruik word, moet dit op die regte skuinste gesny
word.

Nadat die rok aanmekaar gesit is, maar voordat die mou ingestik is
(dit moet net ingeryg wees terwyl die nate gestik is), en voor die soom
gestik is, is dit wenslik om die rok weer aan te pas om te kyk of die mou
goed sit, en of die soom (wat ingeryg kan wees) goed lyk, ens. As die soom
nog nie ingeryg is nie, en as die materiaal nie mooi gelyk hang onder nit,
moet dit mooi gelyk gesny word deur die regte afstand van die grond af
te meet met 'n reguit stok en rondom 'n paar duim van mekaar spelde te
steek terwyl die persoon wat aanpas regop staan.

Die afwerk van 'n kledingstuk kan bale daartoe bydra om dit tuisgemaak
of baie deftig te laat lyk. Werk al die rou nate aan die binnekant af en knip
alle rafels en stukkies garing af. 'n Belangrike punt om te onthou wanneer
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rou kante ingevou word, byvoorbeeld as 'n soom ingesit word, is om eers
die deel wat ingevou word, gelyk of te knip en dan eweredig in te you.
Stryk doen oneindig veel om die voorkoms van 'n kledingstuk te verbeter.
Dit is dan ook wenslik om elke naat te stryk nadat dit gestik is en die hele
kledingstuk nadat dit klaar is.

Meubilering en Huisversiering.
Die doel van huisversiering is om die huis 'n aangenamer en aantrekliker

woonplek te maak.

'n Huis moet in die ware sin van die woord 'n tuiste wees, en elke
huis moet 'n eie individualiteit besit.

Om 'n aantreklike omgewing te kan skep, is goeie smaak nodig, en
gelukkig kan dit verkry word deur 'n studie te maak van die beginsels van
kuns. Dit is ook noodsaaklik om 'n oog te he vir skoonheid en om 'n
gesonde oordeel te ontwikkel.

Wanneer 'n persoon 'n huis of vertrek binnetree, is die kleurskakering
die eerste ding wat hy opmerk, dan let hy op die meubels of dit rustig en
gerieflik gerangskik is en daarna eers op die fynere besonderhede. Kleur
behoort dus die eerste in aanmerking geneem te word.

Kennis van kleure en hoe om dit aan te wend, kan verkry word deur :
(a) 'n studie te maak van die vereistes vir kleurharmonie en (b) oplettend
te wees ten einde sodoende die vermod te ontwikkel om kleure te kan
waardeer.

Die Kleurwiel.

Die kleurwiel word gebruik as leidraad by die samestelling van kleure
vir die huis.

Komplementere Kleure en Kleurskemas.—Die kleure wat presies teenoor
mekaar staan op die kleurwiel, is komplementer (of aanvullend) ; by. rooi
is die komplement van groen. Komplementere kleure het 'n eienaardige
uitwerking op mekaar. As die twee gemeng word, is die produk grys.
Terwyl as die twee kleure langsmekaar gebruik word verskerp hulle mekaar.

Dit is noodsaaklik om bekend te wees met die komplement van elke
kleurskema, want 'n komplementere kleur is, soos sout in voedsel, as dit
korrek seam met 'n harmonieuse kleurskema gebruik word. Byvoor-
beeld, 'n kamer wat lieflik versier is in sagte tinte van blou, sal absoluut
doods en koud wees. Plaas egter in die vertrek 'n tapyt met 'n bietjie
sagte oranje in, 'n koper blompot en 'n kussing met borduurwerk in ryk
geel, oranje en rooi kleure en die kamer sal lewe.

Die Driehoekige Kleurharmonie.—As 'n gelyksydige driehoek in die middel
van die kleurwiel vasgespeld word, sal die kleure by die 3 punte van die
driehoek altyd harmonieer, hoe dit ook gedraai mag word. Onthou net
dat die kleure in 'n driehoekige harmonie altyd verflou moet word en nooit
ewe sterk en in ewe groot hoeveelhede gebruik moet word nie.

Neem by. rooi, blou en geel. Verflou die geel tot roomkleur en
gebruik dit vir die mure. Gebruik 'n grysblou vir die gordyne en stoffeer-
werk, en 'n klein hoeveelheid rooi in die ornamente. Voeg 'n klein bietjie
groen (rooi se komplement) by en dit is 'n pragtige kleurkombinasie.
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Eenkleurige Harmonie.—'n Kombinasie van verskillende skakerings van
dieselfde kleur vorm 'n eenkleurige harmonie. Mens moet net baie ver-
sigtig wees dat die kleure wel harmonieer. Dis by. maklik om 'n harmonie
van geel op te bou, maar moeilik om 2 of 3 skakerings van blou te kry wat
harmonieer. Soms sal hulle nog in die daglig harmonieer, maar gladnie
by kunsmatige lig nie. 'n Eenkleurige harmonie is geneig om eentonig te
wees en moet dus opgehelder word met 'n komplementere kleur.

Gelykkleurige Harmonie.—Dit is 'n kleurharmonie wat net uit een kleur-
familie bestaan. (Die hakies in die figuur toon die kleurfamilies aan.)
Byvoorbeeld groen en geel en al die kleure wat van die twee kleure opgebou
kan word, kan saam gebruik word.

Die Kleurwiel.

Die Gewig van Kleur.—Elke kleur het skynbaar 'n gewig. Geel het die
hoogste ligsterkte of glans en is dus die ligste. Oranje kom tweede en dan
groen, rooi, blou, pers en swartpers of purper is die swaarste.

Karaktertrekke van Kleure.—Geel stel sonlig voor en is lewendig en
opgeruimd.

Rooi is vol energie, vuur en passie. Helderrooi (vermilion) is bale
vrypostig, stimulerend en glinsterend. Dit gee lewe aan 'n kleurskema as
dit in klein hoeveelhede gebruik word, maar dit moet nooit in groot opper-
vlaktes gebruik word nie.
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Flou ligrooi is swak en karakterloos en selfs nie geskik vir 'n jong meisie
se kamer nie.

Blou is koud, kalm, formeel en terughoudend. Dit moet altyd met 'n
warm kleur opgehelder word.

Groen is 'n aantreklike sagte kleur. Dit kan met bale kleure har-
monieer, soos in die natuur ; onthou net daar is baie skakerings van groen
in die natuur. •

Pers is die kleur van skaduwee en skemer. Dit is 'n swaar kleur en
moet nooit in bale groot hoeveelhede gebruik word nie. Dit moet met 'n
helder kleur opgefleur word.

Oranje is 'n vurige kleur wat pragtig is as dit in klein hoeveelhede
gebruik word.

Wit word bale gebruik in dekorasie, maar as suiwer wit gebruik word,
is dit moeilik om met ander kleure te harmonieer. Byvoorbeeid, in 'n gee'
kleurskema is 'n roomkleurige plafon mooier as 'n wit plafon.

Klein hoeveelhede swart is bale interessant en smaakvol, maar groot
dele swart is te somber.

Kleur van die Agtergrond.

Die vloer, mure en plafon vorm die agtergrond van 'n vertrek.

Met die keuse van die kleur van die agtergrond moet die gewig en
karaktertrekke van kleure in aanmerking geneem word.

Die agtergrond moet stil en stemmig wees en nie in die ooglopend
nie.

Die swaartste kleur moet vir die vloer gekies word, 'n ligter een vir
die mure en die ligste kleur vir die plafon.

Onthou, 'n verfmonster lyk baie donkerder op die mure as in die emmer ;
dit word viermaal weerkaats deur die mure. Kies dus liewer 'n kleur wat
te lig lyk, want dis makliker om dit dan donkerder te maak as om 'n donker
kleur ligter te maak.

Plakpapier.

Effe-kleurige of effens gestreepte papier is die beste omdat dit maklik
harmonieer met die res van die vertrek.

As bont plakpapier gekies word, probeer om 'n groot stuk te sien te
kry. Dikwels lyk 'n klein monster mooi en as die kamer eers geplak is, is
dit onbehaaglik weens die helder kleure wat nie harmonieer nie.

Pasop vir bont papier waarop mens gedurig patroontjies wil tel, dit
versteur die rustigheid van 'n vertrek.

Verhouding van Ligging van Kamer tot die Kleur.—Helder, warm kleure
moenie in warm sonnige kamers gebruik word nie, want dit is prikkelend.
Gebruik warm kleure in vertrekke waar sonlig afwesig is en koue kleure in
vertrekke wat baie sonlig kry.

As 'n sagte roomkleur vir die mure van al die vertrekke gebruik word,
moet 'n dieper skakering gebruik word vir die kamers waar geen sonlig
kom nie.
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Gordyne en Behangsels.

Gordyne word gebruik om deure en vensters te beskerm en die lig-
afsluiting te reguleer, en verskaf dus huislikheid en aantreklikheid. Die
moderne neiging is om soveel lig en lug in te laat as moontlik, en gordyne
moet dus eenvoudig dog bekoorlik en smaakvol wees.

Gordyne moet harmonieer met die kleurskema van die vertrek waarin
dit gehang word.

As die plakpapier bont is moet altyd effe-kleurige gordyne gebruik
word. Met effe-kleurige mure kan Of bont Of eenkleurige gordyne gebruik
word.

Gordyne vorm 'n deel van die agtergrond en moet dus, soos reeds
verduidelik, nie bale in die ooglopend wees nie.

Meubilering.

Met die keuse van meubels geld 'n paar algemene reels :-

(1) Koop nooit 'n meubeistuk wat nie gerief verskaf nie.

(2) Elke deel van 'n meubelstuk moet in die korrekte proporsie wees
met elke ander deel en met die geheel en ook met die res van die meubels.

(3) Meubels moet 'n sekere mate van eenvormigheid van lyn en vorm
besit.

(4) Meubels moet sterk en stewig gemaak wees. As dele aanmekaar
gevoeg of met houtpenne vasgesit is, is dit bale sterker as wanneer spykers
gebruik is.

Groot meubels vertoon die beste wanneer dit volgens die struktuur-
lyne van die vertrek geplaas word, d.w.s. teen die inure of ewewydig met die
inure, en nie skuins nie.

Kleiner meubels word gerangskik om die grootste gerief en gemak te
verskaf.

Balans moet ook in aanmerking geneem word. Moenie, byvoorbeeld,
aan die een end van 'n vertrek al die swaar meubels plaas en aan die ander
end net 'n paar ligtes nie.

'n Sitkamer moet veral gesellig en rustig gerangskik wees. As 'n per-
soon die vertrek binnetree moet hy hom tuis voel, en besef dat hy wel-
kom is.

Plaas meubels in groepe soos dit gebruik word ; byvoorbeeld, 'n
gemakstoel, 'n goeie leeslamp en 'n boekrak bymekaar.

Tapyte.

Keuse en Rangskikking.—Tapyte moet by die kleurskema van die vertrek
pas. Omdat dit die fondament van die agtergrond vorm, moet die swaarste
kleur vir die tapyte gebruik word.

As helder kleure gebruik word, sal dit lyk asof die kleure wil opspring
om mens tegemoet te kom.

Konwensionele en meetkundige ontwerpe is beter as natuurlike ont-
werpe.

Rangskik tapyte volgens lyne van mure en groot meubels. Moet egter
nie vergeet nie dat tapyte vir gerief en gemak bedoel is.
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Prente en Ornamente.

Hulle is middels om die eienaar se persoonlikheid en oorspronklikheid
te vertolk, en hul enigste doel is om 'n vertrek meer aantreklik te maak.
Lelike prente en ornamente, wat betref kleur, vorm en tekstuur, het dus
geen reg om in 'n huis te wees nie.

Dis beter om net een of twee smaakvolle ornamente te he as 'n klomp
wat geen estetiese waarde het nie. Koop liewer stadigaan artikels wat die
moeite werd is, dit verskaf ook !ewe en groei aan 'n huis.

Koop ornamente wat die kleurskema verbeter en met eenvoudige
figure. Artikels met bale krulle en kepe is net moeilik om skoon te maak
en dit harmonieer gewoonlik nie met die res van die vertrek nie.

Elke prent, rowel as die raamwerk, moet by die kleurskema van die
vertrek pas. As die meubels byvoorbeeld van kejaathout is, is dit in die
meeste gevalle wenslik dat die rame ook van kejaat of van 'n gelyksoortige
hout is.

Swart en wit prente (etse) pas beter by formele meubilering. Por-
trette van familie en vriende hoort tuis in slaapkamers en nie in die gang of
sitkamer nie, omdat dit van persoonlike, en nie van publieke belang is nie.

Die korrekte manier om 'n prent op te hang, is om die drade ewewydig
met mekaar te he, of die drade moet gladnie wys nie.

Groot prente moet altyd bokant 'n kaggel, 'n tafel, kas of 'n dergelike
meubelstuk gehang word, sodat die meubelstuk as 'n voetstuk kan dien.

'n Paar goeie prente wat goed gerangskik is, vertolk beter smaak as
'n hele muur wat oortrek is met prente wat geen skoonheidswaarde besit
nie.

Die prente op 'n muur moet balanseer en moet volgens 'n definitiewe
plan gerangskik wees.

Onthou net dit : Elke huis moet 'n eie individualiteit besit ; dit moet
tegelykertyd huislik, gerieflik, smaakvol en aantreklik wees.

'n Lys van beskikbare pamflette oor huishoudkundige en boerderybelange, kan op
aanvraag, kosteloos verkry word van die Editeur, Departement van Landbou en Bosbou,
Uniegebou, Pretoria.
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BLADWYSER.*

1.—LANDBOU-ONDERWERPE.

A.
Bladsy

Aangeplante grasse. Wisselbeweiding

van 	  422

Aangeplante weidings in die winter-

reenstreek 	  413

Aalwurm in tabak 	  1022

Aankoop van misstowwe 	  637

Aanle van 'n wingerd 	  888

Aanmaak van konkreet 	  1120

Aanplant van borne 	  996

Aanplant van doringlose turksvye 	  427

Aanplant van permanente weidings 	  416

Aanstoot- en vangkrale 	  259

Aantal plante per morg 	  988

Aard van boordplek 	  949

Aartappeldistrikte 	  776

Aartappel-insekte 	  1021

Aartappeimoerverenigings 	  779

Aartappels 	  776

Aartappels en besproeiing 	  803

Aartappelsiektes 	  1082

Aartappels, Misstowwe vir 	  635

Absesse aan uiers 	  554

Adresse van aartappelmoerverenigings 781

Adresse van Bosboubeamptes. 	  1001

Advles oor besproeiingswerke 	  1179

Afdakke vir hoenderhok 	  329

Afdelings van die Departement 	  1146

Affiniteit in entstokke 	  944

Afkeer van spoelwater 	  672

Afmaak van hare 	  1130

Afpeil van waterpaswalle en -yore 	  678

Afrand van wol 	 180, 277

Afrikaanse varkepes 	  525

Afslag van karakoellammers 	  227

Afslag van velle 	  280

Akkerbou 	 829, 1150

Akkumulatore 	  1082

Aktinomikose. 	  510

Algemene beginsels oor voer van vee 360

Alkaliese of brakgronde 	  603

Alpe-bok 	  238

Almeria- of afdak-pridel 	  894

Amandels, Antraknose van 	  880

Amandels, Snoei van 	  965

Amaryllidaceae 	  465

* Refereer ook na skedules en kaarte vir

meer volledige informasie.

Bladsy

Amerikaanse bolwurm 	  1023

Amerikaanse onderstokke 	  894

Ammoniumsulfaat 	  641

	

Angelierwurms   1036

Angora-bok 	  232

Antestia-stinkvlieg 	  867

Antraknose van druiwe 	 898, 1059

Aphosphorosis 	  491

Appel- en kweperboorder 	  866

Appelfamilie, Insekte van.. 	  1013

Appelgroep-siektes 	  1056

Appel koossoorte 	  942

Appelkose droe 	  857

Appelliefie-insekte 	  1021

Appels en pere, Snoei van 	  845

Appelskurfte 	  977

Appelsoorte 	  942

Appels, Siektes van 	  874

Arbeidsregister 	 36

Argentynse mier 	  870

	

Arsenik (Sprinkaangif)   486

Ascaris in varke 	  540

Aspergillose	 (Broeimasjien-Iongont-

steking) 	  513

Australiese luis 	  1049

Avokado 	  970

B.

Baksteendamme, Versterkte 	  1124

Bakeriese en swamsiektes 	  499

Bakeriese siektes van peerbloeisels 	  878

Bakeriese verwelksiekte van aart-

appels 	  1063

Bakteriologiese monsters 	  572

Bankrotwurms. 	  538

Barste in konkreetvloer 	  1123

Bars van appels (puisie-siekte) 	  874

Bas enting. 	  851

Basillere wit diarree 	  511

Batterye, Elektriese 	  1081

Beenkunsmis 	  640

Beenmeel aan beeste, Doseer van 	  492

Beenmeel-dosis 	  496

Beenverlamming van hoenders....513, 565

Beervark 	  294

Beesd ipbak 	  124

Beesdrukgang 	  121

Beespampoene 	  808



BLA DWYSER (vervolg).

Bladsy Bladsy

Beesteeltstreke 	 48 Bestuur van varke . 	 301

Beeste-onvrugbaarheid 	 560 Beweiding In die Oranje-Vrystaat 	 392

Beeste-sweetsiekte 	 564 Beweidingstelsels vir lusern 	 424

Beesvetmaakstreke 	 51 Bewerasiesiekte 	 478

Beesvleis, Gradering van 	 48 Biblioteke, Ontwikkeling van 	 1164

Beesvleisproduksie en -uitvoerhandel. 43 Bietou-vergiftiging 	 485

Behandeling van tabaksaadbeddings... 753 Binnelandse handel in Iandbouprodukte 38

Behandeling van velle 	 281 Binnevlek van aartappels 	 1064

Behoort grasse gemeng to word 7 421 Bitterbossie-vergiftiging 	 482

Bemarkbare gewig van larnmers...... 212 Bittervlek in appels 	 875

Bemarking van slagpluimvee 	 334 Bitterpit 	 1056

Bemarking van sybokhaar 	 235 Bitterappelvergiftiging 	 480

Bemarking van wintergraan 	 736 Blaargif of gifblaar 	 459

Bemistingsprogram vir boorde 	 924 Blaarkewers 	 1015

Bemistingsvereistes in die somerreen- Blaarwisselende sierbome 	 1004

streek 	 628 Blaasbalk 	 1030

Bernisting van aartappels 	 778 Blaasbrand op mielies. 	 1071

Bemisting van tabak 	 756 Blaaspote op denne 	 1028

Bemisting van wingerd 	 886 Blaaspote op druiwe. 	 898

Bemisting van wintergraan 	 737 Bloederige melk 	 555

Bereiding van pluimvee vir die mark 344 Bloeding, Stop van 	 551

Bereiding van velle vir die mark.... 279 Bloedluis 	 1013

Berekening van die boer se inkomste 26 Bloedpens 	 503

Bergbas vir looi 	 1140 Bloedsmere 	 570

Beroking van graan   698 Bloekomboomsiektes 	 1074

Beroking van spekvleis en ham ....... 310 Bloekomsnuittor 	 1028

Besemkoring 	 735 Blomdraende heiningplante 	 1004

Beskermende invloed van home... 992 Blomtuinplae 	 1034

Beskerming van huide en velle teen Blousuurvergiftiging 	 464

velkewers 	 289 Bloutong 	 522

Beskuttingslanings. Borne vir ....993, 1007 Blou-uier van skape 	 560

Besmetlike veesiektes 	 499 Bobbejaantou-vergiftiging 	 482

Besmetlike misgeboorte 	 505 Bodem-opname 	 1155

Besmetlike coryza (Roup) 	 512 Boeke, Uitleen van 	 1166

Besmettingsbronne 	 1076 Boer as bedryfsleier 	 16

Besproeiing 	 889 Boerderygrond van Suid-Afrika 	 4

Besproeiing en be misting van vrugte- Boerderystelsels vir reenstreke 	 721

borne en wingerde 	 905 Boerderystreke in die Unie 	 9

Besproeiing en grondvog 	 616 Boerelewe. 	 8

Besproeiingsgrond, Bemisting van.... 740 Boerestand en boerdery 	

Besproeiingshulp vir boere 	 1179 Bokhaar, Klasseer van 	 235

Besproeiingsvereistes van gewasse... 800 Bokke en bokhaar 	 232
Besproeiingsvermoe van water.. ..... 1094 Bokke, Voeding en behandeling 	 239
Besproeiingswater, Kwaliteit van ..... 624

Bokplaas, Bestuur van 	 234
Besproeiing van koring 	 727

Besproeiing van lusern 	 790
Bokseil, Waterdigmaak van 	 1135

Beste ouderdom vir uitvoer-slagbeeste 57 Bolverrotting van katoen... 	 1067

Bestrating van grondwal 655 Borne, Plant en snoei van 	 839

Bestryding van geeldikkopsiekte 	 471 Borne vir veevoer 	 991, 1007

Bestryding van gronderosie 	 652 Borne, Tabel vir plant.. 	 988

Bestryding van insekte. 	 1011 Boomaanplanting, Faktore in 	 994

Bestryding van onkruid 	 810 Boomsaad per morg 	 998

Bestryding van sprinkane 	 1009 Boomsoorte, Nuttige 	 992

Bestuur van	 'n	 vleisbees-stoetkudde 59 Boomsoorte vir gronderosiebestryding 671



BLADWYSER (yeryolg).

Bladsy Bladsy

Boom en sy watervereistes 	 935 C.

Boomplantstelsels 	 951 Carissa-vrug 	 973

Boontjie-kalander 	 1024 Cassid-boorder (kweper)... 	 1013

Boontjies en ertjies 	 786 Chemiese ontleding van grassoorte... 380

Boontjiesiektes 	 1068 Coccidiose 	 526

Boordbehandeling vir sitrus 	 957 Compositae 	 460

Boordbestuur. 	 968 Condy's crystals 	 488

Boorde, Bewerking van 	 917 Contourlyne, Uitmeet van 	 680

Boorde, Ligging van 	 833 Contourwalle, Maak van 	 656

Boorde, Uitle van 	 838 Contourwalle, Onderbreekte 	 659

Boordgrond, Voorbereiding van ...... 950 Cottage-kaas 	 107

Boordkalender vir die Unie 	 981 Cotyledon	 wallichii	 (Krimpsiekte-

Boordplae in die winterreenstreek 	 863 bossie) 	 474

Boordplek 	 947 Cucumbis africanus 	 477

Boormasjienes 	 1182 Cucurbitaceae (wildekomkommer)... 476

Boor vir water.. 	 1181

Bordeaux-mengsel 	 1053 D.

Border-Collie skaaphond 	 242 Dadel 	 973

Border-Leisterskaap 	 140 Denneboom-insekte 	 1028

Bosboomsiektes 	 1074 Departement van Besproeiing ..... 1179

Bosbome en bosprodukte 	 1001 Departement van Landbou en Bosbou 1145

Bosbou 	 1156 Departement van Lande 	 1168

Bosluise 	 528 Derm- en maagontsteking 	 548

Botrytis in druiwe 	 898 Derris-insektemiddels 	 1047

Botterbewaring vir huisgebruik 	 103 Diagnose van siekte 	 567

Bottermaak op die plaas 	 101 Diarree by kalwers 	 550

Botulisme 	 509 Dienste waarvoor betaal moet word.. 1149

Boumateriaal 	 1118 Dierlike liggaam, Samestelling van.... 368

Bou van steenoond 	 1113 Dipbakbou in turfgrond.. 	 127

Bou van verkoelingskamer 	 1084 Dipbak vir skape, 'n Ronde... 	 266

Bouvorm van 'n melkkoei 	 68 Dipbak-voorskotte 	 1175

Bragada-luis 	 1025 Diphtheria (Hoenderpokkies)... 	 512

Bragada-suigbesie 	 1033 Diptoets-monsters vir ondersoek 	 576

Brakgrond en vog 	 617 Dip van skape, ReOlings vir. 	 263

Brak of alkaliese grondsoorte 	 603 Diskwalifikasies by wol 	 192

Brame, Snoei van 	 966 Distriksbosbeamptes	 . 	 1156

Brandbesmette paspalumsaad 	 485 Domsiekte in skape 	 564

Brand in koring 	 1072 Donderstorms 	 587

Brandmerk 	 119 Dopluise 	 870, 1036

Brandmerk van skape 	 256 Dopluis, Verderflike 	 1014

Brandsiekte 	 530 Doringlose turksvye en Oumansoutbos

Brand van stene 	 1118 vir skape 	 424

Brand van veld.. 	 386 Doseer-drukgang 	 492

Brei en looi van velle 	 1135 Doseergang, Afmetings van 	 261

Brommers van skape 	 252 Doseerkrale vir skape 	 257

Broeimasjien-longontsteking 	 513 Dorset-horn skape 	 140

Bronne van informasie 	 1167 Drabok 	 721

Bruinroes in koring 	 1072 Drakrag van karoveld 	 396

Bruinsprinkane 	 1008, 1030 Driehek-dipbakstelsel. 	 269

Bruinvrot op pitvrugte 	 1058 Drinkwater en fosfate vir vee 	 378

Bryobia-myt 	 869, 1014 Droelandboerdery... 	 620

Buitegeboue op die plaas. 	 1102 Droes 	 507

Byekorf, Versorging van 	 1141 Droe van velle 	 285

Bysmake in melk 	 97 Droe van vye 	 862



IILADWYttit (vervoig).

Bladsy
Droevrugte-insekte 	  1038

Droevrugte-uitvoer 	  978

Droging van stene 	  1112

Droging van Turkse-tabak 	  770

Dronksiekte 	  478

Dronksiektebossie. 	  453

Droogmaak van druiwe 	  896

Droogmaak van karakoelvelle 	  229

Droogskure vir tabak. 	  765

Drukgang-metode 	  377

Drukgang vir beeste. 	  121

Drukhoogte van water 	  1096

Druiwe-insekte 	  1016

Druiwesiektes 	  1059

Druiwesoorte 	 895, 943

Duinras-skape 	  139

Duitse Merinovleisskaap 	  140

Duisendpote 	  1033

Dunsiekte by perde 	  453

Duwweltjiedoring (Tribulus) 	  469

E.

Eende 	  320

Eendjies grootmaak.     322

Eenheidswaardes van misstowwe 	  644

Eie-mengsels misstof. 	  645

Eierle-wedstryd op Glen, Sentrale 	  327

Eiers, Versorging van 	  323

Eiwitgehalte van grassoorte.. 	  828

Ekonomie en Marke 	  1160

Elektrisiteit, Gebruik van 	  1081

Elektrisiteit op die plaas 	  1078

Embden-ganse 	  319

Engelse vleisrasskape 	  139

Ent en okuleer 	  849

Entstokke 	  944

Entstowwe, Pryslys van 	  570

Equisetaceae 	  478

Erdwurms 	  1034

Erinose in druiwe 	  899

Ertjie-insekte 	  1024

Ertjies 	  787

Estetiese waarde van borne 	  994

F.
Fasiliteite vir grondkoop 	  1168

Ferweelboontjies 	  787

Filoksera 	  898

Filtreer van ou motorolie 	  1127

Finansiering van koiiperasies.. 	 20

Fluoried-insektemiddels 	  1047

Formalien   1055

Fosfaatbevattende misstowwe 	  639

Fosfate 	  629

Fosfate in drinkwater vir vee 	  378

Bladsy
Fosfor en proteien in gemengde wei-

dings. 	  379

Fosfortekort in diere, Invloed van 	  376

Foto van goeie karoplante 	  400

Frambose, Snoei van. 	  966

Funksies van misstofbestanddele 	  629

Funksies van voedingstowwe in dier-

liggame 	  369

Fusarium-verwelksiekte 	  1065

G.

Galkoors 	  515

Galsiekte en Rooiwater 	  514

Ganse 	  319

Gars 	 728, 731, 734

Garssiektes 	  1074

Gebruik van boerderygrond 	 4

Gebruik van misstowwe en kunsmis 645

Gebruik van sybokhaar 	  236

Geelbont-kewers 	  1024

Geeldikkopsiekte onder skape....468, 471

Gel Isiekte 	  460

Gekombineerde veeskuur 	  1103

Gemengde boerdery 	  821

Gemengde weiding, Gehalte van 	  375

Gereedskap vir smidswerk 	  1132

Gervais-kaas 	  109

Gesertifiseerde aartappelmoere 	  780

Geskikte grassoorte vir Natal 	  421

Gesondheid op die plaas 	  1073

Gesondheidsleer oor diere 	  440

Gesondheid van die skaaphond 	  247

Gewasse teen droogte bestand.. 	  800

Gewasse en hul besproeiing 	  426

Gewigte en mate.. 	  1128

Ghwano 	  638

Gifappel 	  480

Gifblaar of blaargif 	  459

G if boomvergiftigi ng 	  481

Giflokmiddels vir snywurms 	  1040

Gifplante, Belangrikste 	  449

Gifplant-monsters 	  573

Gifstowwe, Mineraal- 	  486

Giftige plante. 	  444

Giftige Senecio-soorte 	  453

Goedkoop gebou van pale en dekgras 1107

Goeie karoplante 	  399

Gousiektebossie 	  458

Graanberoking 	  698

Graanboerdery 	  821

Graangrond-bemisting 	  738

Graan-insekte 	  1026

Graankalander 	  746

Graanmot 	 695, 747



BLADWYSER (vervolg).

Bladsy Bladsy

Graansaad-seleksie 	 735
H.

Graansoorte vir ranstreke 	 729, 734 Haarafmaak van velle 	 1135

Graansiektes 	 1071 Haarbolle in beeste. . 	 545

Graan-stinkvlieg 	 743 Haarwurms 	 538

Graanstreke vir skaapteelt 	 210 Hael 	 588

Graanvoer 	 825 Haelgate in pitvrugtebome 	 879

Graanwurm 	 743 Ham en spekvleis 	 310

Gradering van beesvleis 	 48 Handel in Iandbouprodukte oorsee... 40

Gradering van landbouprodukte 	 39 Handelskantore in buiteland 	 42

Gradering van vrugte 	 855 Handelsvrugte 	 942

Grafiek oor vrugte-uitvoer 	 832 Hansgrootmaak van lammers 	 250

Gramineae 	 460 Hansgrootmaak van varkies 	 298

Granaat 	 974 Harpuisbossie-vergiftiging 	 481

Grasdraer-rysmier 	 1032 Hartwater 	 520

Grashooi 	 827 Hartwater in appels 	 876

Grasperke 	 1140 Hawersiektes 	 1073

Grasperk-rusper 	 1031 Hawersoorte 	 731, 734

Grassoorte van verskillende ouderdom 380 Heel- en verloskunde 	 551

Grassoorte vir weidings in Natal 	 418 Heiningplante, Blomdraende.. 	 1004

Grenadella 	 970 Hennep 	 779

Groenbemisting.. 	 627 Herbarium, Nasionale 	 1154

Groenbemisting en stikstof 	 817 Herkouende diere. . 	 563

Groentekaart vir die Unie (Bylaag) 	 — Heuningproduksie. . 	 1144

Groente, Misstowwe vir 	 634 Hewels 	 1100

Groenvlieg 	 1035 Hibiscus 	 779

Groepering van wolskeersels 	 188 Hoender-beenverlamming 	 565

Grondbereiding vir koring 	 724, 738 Hoenderhokke, Moderne. . 	 328

Grondbereiding vir tabak 	 755 Hoenderpokkies 	 512

Grondboontjies 	 781 Hoenderrasse 	 314

Grondboontffe-siekte 	 1069 Hoenders, Wurms in 	 542

Gronddamme. 	 665 Hoendertifus 	 511

Gronderosie-bestryding,101 Praktiese Hooffaktore by verteringsproses 	 352

wenke vir 	 653 Hoofvereistes vir vrugtebou 	 930

Gronderosie en borne 	 994 Hooigewig in mied 	 815

Gronderosie-probleem 	 652 Hooigrasse, Geskikte 	 828

Grondherwinning, Metodes van 	 662 Hooimaak-wenke  435

Grondkaart van die Unie.. 	 601 Hooiproduksie, Lusern 	 792

Grondkombers 	 619 Hooirakke vir skape 	 148, 158

Grondkoop, Fasiliteite vir 	 1168 Hokke vir varke, Geskikte 	 292

Grondlug en besproeiing. 	 623 Hollandse Texelskaap 	 140

Grondontleding 	 631 Honde, Lintwurms in 	 542

Grond, Oorsprong en klassifikasie.... 594 Hondesiekte. 	 249, 524

Grondprofiel 	 597 Hondsdolheid. 	 525, 1077

Grondprovinsies 	 604 Hopverbouing 	 775

Grondsoorte in Suid-Afrika... 	
Grondsoorte vir katoen 	
Grondsoorte vir suikerriet 	

598
772
706

Houtskool-verkoeler 	
Huide en velle—beskerming teen vel-

kewers... 	

1093

289

Grondsoorte vir wingerde 	 882 Huid- en velkewers 	 1033

Grondvereistes vir aartappels 	 776 Huisdiere, Verteringsproses by 	 350

Grondvereistes vir vrugte. 	 936 Huis-insekteplae, Beroking van ..... 1043

Grondvog bewaring 	 908 Huismiere 	 1037

Grondvog en besproeiing 	 616 Huisvlieg 	 1038

Grondwaardering 	 12 Huisvlieg-gifstowwe 	 1040

Grootmaak van kuikens 	 324 Hulp vir die vrugteboer 	 979

Grysdopluis 	 1014 Humus.. 	 626
Guyotsnoeistelsel van wingerd 	 892 Hystoestelle vir Hooimaak 	 436



vi	 BLADWYSER (vervolg).

Bladsy Bladsy
1. Kalanders in koring 	 737

Immergroen-sierbome 	 1002 Kalanders in led store 	 748
Implement vir sny van mieliestronke 699 Kalender vir die vrugteboord . 	 981
Indiese hennep.. 	 787 Kalium-chloried . 	 641
Ingee van vloeibare medisyne 	 562 Kaliumsulfaat 	 641
Ingewande, Vreemde voorwerpe in... 545 Kalk 	 631
Ingewandsjig by hoenders 	 513 Kalkoene 	 318
Inheemse voerbome 	 991 Kai kswawel 	 1044, 1054
Inkbessiebos-vergiftiging 	 478 Kalwers, Diarree by 	 550
Inléers 	 848 Kalwer-paratifus   510
Insout van ham en spekvleis 	 312 Kalwers grootmaak 	 70
Insout van velle 	 285 Kalwers, Versorging van 	 441
Inspeksie van droevrugte 	 977 Kalwer-voerhokke 	 95
Insektebestryding, Meganiese 	 1049 Kameeldoring 	 463
Insekte in opgebergde graan 	 694, 1047 Kamwolfabrieke... 	 183
Insektekunde 	 1153 Karakoellammers, Afslag van velletjies 227
Insektemiddels. 	 1038, 1048 Karakoelpelse, Behandeling met gif.. 231
Insekteplae-bestryding 	 1011 Karakoelskape 	 218
Insekte van graan in winterreenstreek 740 „ Karakter " in Merinowol 	 193
Intensiewe en ekstensiewe boerdery- Karbolsuur-emulsie 	 1045

stelsels 	 5 Karkasvereistes by slagosse . 	 57
Inventaris van plaasbesittings 	 26 Karo-as 	 641
Inwendige parasiete 	 537 Karoveld 	 393
Isobare... 	 590 Karringmelk-kaas 	 110

J. Kasterolieboomvergiftiging 	 478

Jaagsiekte in perde 	 468 Kastrasie 	 551

Jaagsiekte in skape 	 564 Kastreer en merk van lammers 	 255

Jackson-stelsel met beweiding 	 423 Kastreer en merk van varke 	 297

Januariebossie-vergiftiging.. 	 481 Katoen 	 771

Jassid op katoen 	 1023 Katoen-insekte 	 1023

Johne se siekte 	 504 Katoensiektes 	 1067

Jonathanvlek op appels 	 876 Keratien 	 199

Jong-os, Gewenste tipe 	 45 Kers-krag 	 1082

Jongosse, Rantsoene vir 	 372 Keurkaart-beoordeling van skape 	 174

Jongvarke, Voeding en beheer 	 297 Keuse van vrugtebome 	 940

Jong weidings 	 375 Kissiehout.. 	 990

Klasseerbakke 	 182
K. Klasseer van bokhaar 	 235

Kaal kolle en gronderosie 	 672 Klassifikasie van hoenderrasse ..... 316

Kaalperskesoorte 	 943 Klasseer van Merinowol 	 178, 185

Kaalsiekte by lammers 	 484 Klassering van skape 	 169

Kaardwol-fabrieke 	 183 Klawers 	 787

Kaasbereiding... 	 104 Kleefbande teen insekte 	 1049

Kaasfabrieke, Plaas- 	 110 Kleigrond en besproeilng 	 624

Kafferboontjies 	 783 Kleinbokkies-grootmaak 	 240

Kafferkoring 	 702 Klei vir stenemaak 	 1109

Kafferkoring-insekte 	 1027 Kieremotte 	 1037

Kafferkoringsiektes 	 1074 Kleretor 	 1037

Kaffer- of basterskaap 	 138 Klimaatsvereistes vir vrugtebou... 	 . 834

Kafferwaatlemoen 	 808 Klimaat van Suid-Afrika 	 579

Kakkerlakke. 	 1037 Klimaat vir vrugteproduksie. 	 928

Kalander in druiwe 	 899 Klimop-vergiftiging 	 482

Kalanders en motte in graan.. 	 746 Klokhuisvrugte ,Snoei van.. 	 964

Kalanders in graan 	 695 Kloof-entl ng 	 851



BLADWYSER (vervolg). vii

Bladsy Bladsy
Knaagdiere in opgebergde graan 	 697 Kunsmis aankoop 	 633
Knoppieswurm 	 538 Kunsmis en veevoer, Verkoop van.... 648
Knopwortel in tabak 	 1022 Kunsmis per morg 	 815
Koeistalle, Bou van 	 90 Kuseks 	 1083, 1094
Koei-uiersiektes 	 552 Kwekery-boompies 	 946
Koeivoer, Kweek van 	 73 Kweperboorder.. 	 1013
Koejawel 	 973 Kweper- en appelboorder 	 866
Koelkas vir die huis 	 1092
Kodlingmot 	 863, 1013, 1042 L.

Koffieboorder 	 1023 Laboratoriumprodukte, Pryse van.... 577

Koliek 	 546 Lammers hansgrootmaak 	 250

Kom kommer-insekte 	 1025 Lammers, Merk en kastreer 	 254

Kommando-wurm 	 1030 Lampe, Elektriese 	 1082

Kompost 	 627 Lamsiekte 	 489

Komstelsel van natlei 	 935 Land ban kleni ngs 	 1173

Konkreet aanmaak 	 1119 Land bou bi 61 ioteek 	 1165

Konkreet-vloer 	 1123 Land bougrondkaart 	 601

Konsentriese ringvlek 	 1061 Landboukolleges 	 1146

Koolhidrate 	 362 Landbou-onderwys en -uitbreiding.... 1157

Kool I uis 	 1025 Landbouskole. 	 1158

Koolsiektes.. 	 1069 Land bouprod uksie, Waarde van ...... 2

KoOperasie 	 1161 Langstroth-korf 	 1142

KoOperasiebeginsels 	 19 Leer van skaaphond 	 243

KoOperasie in Suid-Afrika 	 18 Leguminosae 	 463

KoOperasies, Voorskotte aan 	 1177 Lekke vir vee 	 159, 377

Kopwurm in mielies 	 1026 Lektuur oor wisselbou 	 820

Kordon-snoeistelsel van wingerd 	 892 Lemme van snymasjiene 	 814

Korente 	 900, 904 Lemoengrond 	 956

Koringboustreke in Unie 	 731 Lemoen-insekte 	 1018

Koringklasse.. 	 736 Lemoensiektes 	 1060

Koringkrieke 	 1034 Lemoensoorte 	 943

Koringluis. 	 745, 1027 Lengtemaat 	 1128

Koringproduksie 	 716 Lenings vir boere 	 1173

Koringsiektes 	 1072 Lepels vir beenmeel doseer. . 	 497

Kraalmis 	 629, 633 Lewerslak 	 539

Krale vir skape 	 257 Lewerstrofie by perde 	 563

Krimpsiektebossie (Nenta) 	 475 Lid maatskap van koOperasies......... 21

Kroesblaar in tabak 	 754 Liggaamstemperatuur 	 1075

Kromnek van tamaties 	 1065 Liliaceae 	 465

Kroongal in appelbome 	 1056 Linaceae 	 465

Kroongalsiekte 	 880 Lintwurms 	 443, 539, 542

Kroongrondnedersetting 	 1169 Litchi 	 973, 1020

Kruidjie-roer-my-nie-vergiftiging 	 476 Loganbessies, Snoei van 	 966

Kruisbestuiwing 	 837 Longsiekte 	 524

Kruisblomplant-insekte 	 1025 Longwurms. 	 539

Kruisteling met vetstert- en vetkruis- Loodarsenaat 	 1038

skape 	 213 Loodglanssiekte 	 879, 1059

Kruisteling vir slagskaapproduksie.... 205 Loodvergiftiging 	 487

Krulblaar in tabak. 	 1066 Loog vir rosyntjies 	 902

Krulblaarsiekte 	 878 Looi van velle ... 	 1138

Krulblaar van perskes 	 1058 Lusern as skaapweiding........ ..... 423

Kuddebul 	 60, 85 Lusernbemisti ng 	 634

Kuikens grootmaak. 	 324 Lusernbesproeiing.. 	 801

Kuilvoer van lusern ...... ....... .... 796 Lusern in winterreOnstreek 	 414



viii	 BLADWYSER (vervolg).

Bladsy Bladsy
Lusernkuilvoer 	 796 Meting van water 	 1093
Lusernproduksiekoste 	 798 Metodes om minerale to voer 	 377
Lusernrusper 	 1024 Middellandse vrugtevlieg 	 866
Lusernsoorte 	 797 Miedgewig 	 815
Lusernverbouing 	 788 Miedpak, Lusern 	 794
Lynsaad 	 465 Miedpak-toestel . 	 437

Mielieboerdery, Toekoms van... 	 693
M. Mielied istrikte, Vernaamste 	 685

Maag- en dermontsteking 	 548 Mielielande, Bereiding van... 	 685

Maaiers in skape 	 252 Mielielande, Sleepblok vir 	 701

Maak van rosyntjies 	 900 Mielie-insekte.	 . 	 1026

Mage van huisdiere 	 357 M ielieplanttyd 	 689

Makatane. 	 808 Mieliesaad per morg 	 689

Makoue 	 321 Mielies 	 685

Malagas-rosyntjies 	 901 Mielies as vetmaakvoer 	 53

Malaria... 	 1078 Mielies en besproeiing 	 803

Malkopsiekte by perde.. 	 563 Mieliesiektes 	 1071

Malmier, Grys 	 1031 Mielies oes 	 692

Maltakoors 	 507 Mieliesoorte 	 690

Malva-vlinder 	 1036 Mielies, Opberging van 	 693

Mango's 	 943, 970, 1020, 1062 Mieliestreek-wisselboustelsels  	 818

Marke, Ondersoek van 	 1161 Mieliestronke sny, Implement vir 	 699

Markprodukte, Relatiewe waarde van 7 Mielietenks, Koste en inhoud 	 693

Masels in diere 	 443, 541 Mier, Argentynse-. 	 870

Masjienerie, Hantering van 	 1093 Miertjies in huis 	 1037

Masjienkrag op die plaas 	 1081 Miltsiekte 	 499

Mate en gewigte 	 1128 Mineraalgehalte van weiveld 	 374

Medisyne ingee. 	 562 Mineraalgifstowwe 	 486

Medisyne vir vee, Lys van 	 578 Mineraallekke 	 377

Meelblom-mot 	 1038 Mineraalstowwe as lekke vir vee 	 374

Meganiese bestryding van ;nsekte.... 1049 Misgeboorte, Besmetlike 	 505

Meikewers 	 1015 Misstof-eenheidswaardes 	 644

Melianthaceae... 	 476 Misstoftoediening, Metodes van. 	 636

Melkaantekening 	 79 Misstowwe in boorde. 	 922

Melk, Bloederige 	 555 Misstowwe, Keuse van 	 632

Melk, Blou 	 555 Misstowwe vir mielies 	 687

Melkboerderystelsels 	 69 Misstowwe vir verskillende gewasse.. 647

Melkbokrasse 	 236 Misstowwe vir verskillende grond- en

Melk, Bysmake in 	 97 klimaatstoestande 	 646

Melk en room 	 97 Misstowwe vir vrugte en gewasse.... 633

Melkkoeie, Tang en seleksie 	 80 Moerbeisiektes 	 1059

Melkkoeirantsoene 	 72, 372 Molteno- of perssiekte by beeste 	 453

Melkrasbeeste 	 67 Mond-en-klouseer 	 523

Merino as slagskaap 	 138 Mosaiek-siekte 	 1067

Merino-keurkaart 	 174 Motor-olie, Gebruik van 	 1126

Merinoskaapteelt.. 	 142 Motte en kalanders in graan 	 746

Merinoskape in Transvaal 	 155 Motte wat vrugte steek 	 869, 1013

Merino's op graanplase 	 145 M ungboontjies 	 786
Merino-vetwol, Waardeer van 	 192 Muskiete 	 1078
Merinowolklassering..  	 178, 188 Mynstutte 	 990
Merk en kastreer van lammers 	 254

Merk en kastreer van varke 	 297 N.
Merk en registreer van vee. 	 117 Nagana 	 519

Metale, Gewig van 	 1129 Nageboorte, Verwydering van 	 561



BLADWYSER (vervolg).

Bladsy

Opgebergde graan, Plae in  1033

Opgradering vir karakoelpelsproduk-

sie  224

Oplei van wingerde  892

Opmetings vir besproeiingswerke  1180

1129

278
544

625

641

616

372

424

Bladsy
Namakwa-Afrikanerskaap.. 	  138

Nartjiesoorte 	  943

Nasionale Wolkwekersvereniging 	  185

Natleimetodes vir vrugte 	  934

Natriu mfluoried 	  1040

Natriumnitraat 	  641

Natuurlike weidings in Natal 	  388

Natuurlike weidings in winterreen-

streek 	  410

Navorsingswerk met sprinkane 	  1010

Nenta of krimpsiekte 	  475

Netto-inkomste uit grond 	 13

Neute 	  960

Nicotiana glanca 	  479

Nuttige gegewens 	  1094

Nuwesiekte 	  508

O.

Oes van graan 	  727

Oes van grondboontjies 	  782

Oes van mielies 	  692

Oes van suikerriet 	  710

Oes van Turkse tabak 	  769

Oeste en marke 	  1161

Okuleer 	  849

Okkerneut-insekte 	  1017

Okkerneute, Snoei van 	  965

Okkerneut-siektes 	  1060

Olie-emulsies vir vrugtebome 	  872

Olie-spuitstowwe 	  1045
Olyf 	  970

Omheiningsvoorskotte 	  1174

Omloop (ringwurm) 	  514

Onderafdelings van grondprovinsies 	  607

Onderbeweiding 	 386

Onderdele van masjien... 	  815
Onderstamme 	  848

Onderstokke, Amerikaanse 	  894
Ongedierte. 	  1077
Onkruid 	 619, 720, 809

Ontleding van Merinovlies 	  195
Ontstaan van grond 	  594

Onvrugbaarheid in beeste 	  560
Oogsiekte, Spesifieke 	  565
Oonddroging van tabak 	  761
Oorbeweiding 	  384
Oorbos I u is 	  530

Oormerke vir identifikasie van skape 255

Oorsprong van karakoelskape 	  219
Oorwerk van sitrusbome... 	  958

Oorwerk van vrugtebome.. 	  850

Ooskuskoors 	  516

Opgebergde graan, Beskadiging deur

insekte en knaagdiere... 	  694

Oppervlakte-maat 	

Opvoubare afrandtafel 	

Orgaansiektes 	

Organiese materiaal in grond 	

Organiese stikstofmisstowwe 	

Osmose 	

Os-rantsoene 	

Oumansoutbos as skaapweiding

Ou-mielielande, Veevergiftiging op... 485

Ou-olie, Gebruik van  1126

P.
Paaie en gronderosie 	  675

Pakkamers en stalle 	  1103

Pampoene 	  808

Pampoensiektes 	  1070

Pam poen-vlieg 	  1025

Patent insektemiddels 	  1048

Papaja 	  969

Papaja-insekte 	  1021

Papaja-siektes. 	  1063

Papies in perde 	  534

Paradichloorbensien 	  1048

Parafien-emulsie... 	  1045
Parasiete, Inwendige. 	  537

Parasiete van pluimvee 	  535

Parasitiese siektes 	  528

Paratifus onder kalwers 	  510

Parysgroen 	  1039

Patat-sfinksmot 	  1034

Patologiese ondersoek, Monsters vir 	  572

Peerknopmiet 	  865

Peersiektes 	  877

Peerslak 	  1013

Peersoorte 	  942

Pekan-neute, Snoei van 	  965

Pels van karakoellammers 	  222

Peperboom-rusper 	  1034

Perdekrag 	  1083

Perde, Malkopsiekte by 	  563

Perd en sy versorging 	  130

Perde-rantsoene 	  372

Perde-rasse en -tipes 	  134

Perdesiekte 	  521

Perdestert-vergiftiging 	  478

Permanente welding, Aanplant van..	 416

Perold-stelsel vir wingerd-oplei 	  893

Persentasie bewerkte grond 	 6

Perskeluis 	 867, 1015



BLADWYSER (vervolg).

Bladsy Bladsy
Perskesoorte 	 942 Potmetode-sianiedberoking	 vir dop-

Perske-siektes 	 878 luise 	 1049

Perssiekte (Molteno) by beeste 	 453 Prideistelsels. 	 894

Pes 	 1077 Produksiekoste van lusern 	 798
Pe u Igewas hooi 	 826 Produkte varshou 	 1088
Peulgewasse 	 781 Produktiewe waarde van borne 990

Pe u Igewass ie ktes 	 1068 Proefnedersetting 	 1171

Peulplante en wisselbou 	 635 Proteiene 	 362

Phoracantha-tor.. 	 1028 Proteien in weiding 	 379

Piesang 	 970 Protosod 	 514

Pistachio-vrug 	 974 Pruimedante 	 943

Pitvrugte-insekte 	 1014 Pruimsoorte 	 943
Pitvrugte-siektes 	 878 Psorosis of skurwebas op sitrus 1061
Plaasbotter 	 101 Publikasies van die Departement 1167
Plaasgeboue 	 1102 Punteskaal vir Merinowol 	 188
Plaasgebou van pale 	 989 Pynappel 	 970
Plaas-kaasfabrieke 	 110 Pyrethrum-insektemiddels 	 1046
Plaasverfraaiing deur borne 	 992
Plan van 'n arbeidsregister 	 37 R.

Planne vir skaapkrale 	 258 Raad vir boere 	 1145

Plantasies 	 1000 Raapsiektes 	 1069

Plant en snoei van druiwe 	 967 Raffinering van suiker 	 714

Plantenywerheid 	 1150 Ramenas 	 720

Plantluis 	 1035 Rantsoene vir melkkoeie 	 72

Plantmetodes van katoen 	 773 Rantsoene vir lewende hawe 	 371

Plantmetode van gras 	 417 Rantsoene vir veediere 	 367

Plantmonsters, Giftige 	 573 Rantsoen, 'n Toereikende 	 369

Plantplank 	 953 Rednstreke 	 586

Plantsiektebestryding 	 1052 Reenval-gebruikmaking 	 621

Plant van jongboompies 	 998 Rednval in die Unie 	 585

Plant van kafferkoring 	 703 Rednvalkaart van Glen-streek 	 391

Plant van mielies 	 689 Registrasie van Swartkop-Persies 201

Plant van soutbos 	 427 Registrasie van sybokke 	 233

Plant van suikerriet 	 707 Registreer en merk van vee 	 117

Plant van wingerd 	 886 Renosterbos 	 809

Plantvergiftiging, Wetlike aspek van.. 449 Reuse-kriek 	 1031

Plantvergiftiging van diere... 	 444 Rieme brei 	 1136

Pleisterkalk 	 1119 Ringwurm (omloop) 	 514

Ploeg, Die  810 Roes in koring 	 1072

Ploeg van mielieland in winter 	 686 Roes in vrugtebome 	 878

Pluimveeboerdery 	 314 Roetskimmel op druiwe... 	 1059

Pluimvee-parasiete 	 535 Roetvlek op appels 	 1057

Pluimveesiektes, Besmetlike 	 510 Rogsoorte 	 731

Pluimveetering 	 512 Romney-marsh skaap 	 140

Pluimvee-wenke, Honderd-en-een.... 330 Ronde-dipbak vir skape 	 266

Pluis van katoen 	 774 Ronderib-Afrikanerskaap 	 203

Pluktyd van druiwe... 	 897 Rooidopluis 	 1014

Poeieragtige skimmel 	 876, 1059 Rooigrashooi 	 384

Poelstelsel in koOperasie 	 23 Rooispinnekop 	 1013

Pomelo-soorte 	 943 Rooisprinkaan 	 1009, 1030

Pompe 	 1099 Rooiwater en galsiekte 	 514

Populier-boorder. . 	 1028 Roomafskeier 	 98

Porie-ruimte van grond 	 906 Roomkaas 	 108

Potasmisstowwe 	 630 Roomkanne 	 100



BLADWYSER (vervolg). xi

Bladsy Bladsy

Rosyntjie-produksie 	 900 Sigaret-kewer 	 1022

Rosyntjies maak 	 900 Sipressiektes.. 	 1074

Roup (besmetlike coryza) 	 512 Sisal hennep 	 799

Rubiaceae 	 458 Sistien 	 199

Runderpes 	 524 Sitrusbome 	 955

Ru-rotsfosfaat 	 639 Sitrusbome, Oorwerk van 	 958

Rustyd vir vrugtebome 	 832 Sitrus-insekte. 	 1018

Ryeland-skaap 	 140 Sitrus-siektes 	 1060

Ryp-tye in die Unie 	

Rysmiere 	

584

1031

Skaapboerdery in die Karo 	

Skaapboerdery in die Oranje-Vrystaat

150

161

Rysmier-pomppoeier 	 1042 Skaapboerdery in Natal en Oostelike

Rysterplaat van ploeg 	 813 Kaapprovinsie 	 165

Skaapbrommers 	 252, 533
S. Skaaphond 	 242

Saad en onkruid 	 809 Skaapkalender vir die Karo 	 153

Saaikaart vir die Unie (Bylaag). 	 — Skaapkalender vir die Oranje-Vrystaat 163

Saai van boomsaad. 	 998 Skaapkalender vir Natal en Oostelike

Saai van karoveldsaad 	 396 Kaapprovinsie 	 167

Saai van lusern 	 789 Skaapkalender vir Transvaal 	 160

Saaiboerdery 	 685 Skaapkalender	 vir Westelike	 Kaap-

Saaidamstelsel vir koring 	 723 provinsie 	 149

Saaimetodes vir koring 	 726, 733 Skaapkrale 	 257

Saamplant van vrugtevarieteite 	 837 Skaapkrale en skure 	 156

Saanen-bok 	 236 Skaapluisvlieg (Ked) 	 533

Sakwurm 	 1029 Skaapneusvlieg 	 534

Sandgrond en besproeiing 	 624 Skaapramrasse, Geskikte 	 208

Sandveld-graanwurm 	 740 Skaaprasse in Suid-Afrika 	 137

Samestelling van die dierlike liggaam 368 Skaapskeerhuis 	 271

Samestelling van mis en kunsmis 	 637 Skaapwurms 	 537

Samestelling van voedingstowwe 	 367 Skape, Blou-uier van 	 560

Seepmengsel-spuitstof 	 1045 Skape, Domsiekte in 	 564

Sekretariaat 	 1147 Skape, Jaagsiekte in 	 564

Selonsroosvergiftiging 	 482 Skape, Rantsoene vir 	 373

Sement, Aanmaak van 	 1118 Skedule van insekteplae. 	 1013

Sement-was vir 'n ou tenk 	 1125 Skedule van plantsiektes 	 1055

Senecio-soorte, Giftige.. 	 453 Skeerhuis vir skape.. 	 271

Senecio-vergiftiging by vee 	 453 Skeikunde van wol 	 193

Sentrale Eierlewedstryd op Glen 	 327 Skeikundige Diens... 	 1155

Sentrifugale-pompe 	 1099 Skeikundige ondersoek, Veemonsters

Seringbessievergiftiging 	 476 vir 	 574

Seshoek-plantstelsel 	 952 Skimmel in klokhuisvrugte 	 877

Sianiedberoking van insekte 	 1042 Skoffel van mielielande 	 690

Siek dier, Ondersoek van die 	 568 Skuimbesie 	 1029

Siekte, Diagnose van 	 567 Skurfte 	 532

Siektes deur protosod en onsigbare Skurwebas of psorosis op citrus 	 1061

virusse. 	 514 Skuur van plaashout 	 990

Siektes en plae van druiwe 	 897 Slaaptydspuitmiddel vir wingerde.... 1055

Siektes van ander pitvrugte 	 878 Slagmetodes van pluimvee.. 	 338

Siektes van onbekende oorsaak 	 563 Slagpluimvee, Produksie en bemarking

Siektes van pere 	 877 van 	 334

Siektes van perskes 	 878 Slagskape 	 200

Siektes van vrugte en vrugtebome... 874
Slakke 	
Slakmeel 	

1036
640

Sierbome, lmmergroen 	 1002 Slangbyt, Behandeling van vee teen.. 488

Sierstruike 	 1004 Slangkopgroep  465



xii	 BLADWYSER (vervolg).

Bladsy Bladsy
Slapsiekte 	 519 Stenemaak.. 	 1108

Sleepblok vir mielielande... 	 701 Sterilisasie van veevoer 	 650

Smaaklikheid van karoveld 	 398 Stikstof vir graan.. 	 739

Smedery 	 1132 Stikstof en groenbemisting 	 817

Smeltpunte van gewone stowwe 	 1130 Stikstofbevattende misstowwe....630, 641

Smidswerk 	 1130 Stinkbesie op pampoene 	 1026

Sneeu.. 	 590 Stinkblaar-vergiftiging 	 480

Snoei en plant van druiwe 	 967 Stinkbrand 	 736, 1072

Snoeistelsels vir pitvrugte 	 961 Stinksprinkaan 	 1030

Snoei van sitrus 	 956 Stinkvlieg, Antestia.. 	 867

Snoei van vrugtebome 	 839 Stinkvlieg in koring 	 743

Snoei van wijnstokke 	 890 Stinkyliee op vrugte 	 1015

Snotsiekte 	 523 Stoor van velle 	 286

Snymasjiene 	 814 Stopmasjien vir slaghoenders 	 341

Snywurms 	 1033 Stramonium-vergiftiging 	 480

Soet- en suurveld in oostelike gras- Streepsiekte in mielies 	 1072

veldstreek.. 	 387 Streke van	 hoer en	 laer produksie-

Soetmelkkaas 	 104 vermod 	 5
Soetriet 	 704 Struike, Nuttige 	 991

Sojaboontjies 	 785 Stywesiekte 	 467, 491

Solanaceae.	 . 	 478 Stywesiektebossie 	 467

Solanum incanum 	 480 Sublimaat, Bytende 	 1055

Sole en oorleer 	 1139 Subtropiese en ander vrugtesoorte.. 969

Somervrugte en neute 	 960 Suffolk-skape 	 139

Somervrugte, Uitdun van 	 967 Suikerriet-insekte 	 1024
Somervrugte in die winterreenstreek 831 Suikerriet in Suid-Afrika 	 706
Sondroging van vrugte 	 856 Suikerrietproduksiekoste 	 712

Sortering van tabak 	 766 Suikerriet-siektes 	 1067

South Down-skape 	 139 Suiwelbereiding. 	 97, 1149

Spasidring van borne 	 999 Sukses met boomaanplanting 	 994

Spekvleisvarke 	 299 Sultanas, Droging van.. 	 903
Spene, Behandeling van 	 553 Superfosfaat 	 640

Spesifieke oogsiekte 	 565 Suurgrond 	 739

Spirochaetose.. 	 526 Suurveldstreke	 in	 Natal	 en	 Oos-

Spoelwater, Afkeer van 	 672 Grikwaland. 	 418

Sponssiekte.	 . 	 501 Swael van droevrugte. 	 858

Sprinkaangif 	 486 Swael van sultanas 	 904

Sprinkaan-probleem in die Unie 	 1008 Swaelkoolstof vir	 insekte-beroking.. 1047

Sprinkane 	 1029 Swambesmette voedingstowwe 	 485
Spuit- en stuifmiddels teen insekte... 1050 Swamsiektes in druiwe... 	 898

Spysvertering van herkouers, Steuring Swamsiektes in tabak 	 754

in die 	 544 Swartbessies, Snoei van 	 966

Stalle en pakkamers 	 1104 Swartkop-Persieskaap 	 200

Stamboekvarke 	 302 Swart perskeluis 	 867

Stamboontjies 	 786 Sweetsiekte in beeste 	 564

Stamboorder 	 1020 Swermvorming van bye 	 1142

Stamrusper in mielies 	 1026 Swyshitte 	 1131

Statistieke van vrugte-uitvoer ...... 975 Sybokke 	 232

Steekgras 	 809 Syntetiese stikstofmisstowwe 	 642

Steenvorms... 	 1111

Steenwerk 	 1119 T.

Steggies 	 847 Tabak-ekstrakspuitstof 	 1046

Stellenbosch - Elsenburgse 	 Landbou- Tabak-insekte 	 1022

kollege 	 1162 Tabak, Misstowwe vir 	 635



BLADWYSER (vervolg). xiii

Bladsy Bladsy

Tabak, Oes van 	 760 U.

Tabak, Oonddroging van 	 761 Uie-blaaspote 	 1026

Tabakproduksie 	 750 Uier, Inflamasie in die 	 556

Tabak-saadbeddings... 	 751 Uierontsteking, Chroniese 	 558

Tabaksaadseleksie 	 760 Uier, Siektes van die 	 552

Tabak-siektes 	 754, 1066 Uie-siektes 	 1070

Tabaksoorte, Turkse 	 768 Uitbreidingsdiens 	 1158

Tabak, Top en suier van 	 758 Uitbroeiplek van skaapbrommers 	 253

Tabak, Turkse 	 767 Uitdun van bosbome 	 1000

Tabak, Virginia... 	 749 Uitdun van somervrugte 	 967

Tafeldruifsoorte 	 896 Uitdun van vrugte 	 846

Tafeldruiwe, Oplei van 	 893 Uitgebreider wolklassering 	 187

Tafeldruiwe vir uitvoer 	 896 Uitheemse voerbome 	 992

Tafel vir afrand van wol 	 277 Uitkies van boordplek 	 947

Tamatie-insekte 	 1021 Uitle van vrugteboorde 	 838

Tamatiesiekte 	 1064 Ultra van 'n werf.. 	 1102

Teelkudde.. 	 61 Uitrusting vir kaasmaak, Nodige 	 111

Teelstandaard vir Ronderib-Afrikaner- Uitvoer van droevrugte 	 978

skaap 	 205 Uitvoer van vrugte 	 974

Teelvarke 	 303 Uitvoerhandel in verkoelde vleis, Tipe

Temperatuur-metings 	 1130 bees vir 	 56

Temperatuurskommelings	 van	 die Uitvoerhandel in vrugte 	 831

Unie 	 580 Uitwendige parasiete 	 528

Temper van gereedskap. 	 1133 Universiteit van Stellenbosch 	 1162

Teling en bestuur van varke 	 301
V.

Teling en seleksie van melkkoeie 	 80

Tering 	 503 Vaalvrot van druiwe 	 898

Tering in pluimvee 	 512 Vals-kodlingmot... 	 1019

Termiete. 	 1031 Varieteite vrugte vir winterreenstreek 836

Term	 karakter " in Merinowol 	„ 193 Varkboerdery... 	 291

Tetanus 	 508 Varke, Ascaris in 	 540

Tipes karoveld  394 Varke, Masels in 	 541

Tipes van ploegbodems 	 813 Varkepes, Afrikaanse 	 525

Tjienkerientjees 	 465 Varke, Rantsoene vir 	 373

Toepassing van punteskaal vir wol.... 189 Varkkos.. 	 307

Toets van steengrond. 	 1109 Vark se rantsoen 	 292

Toevallige vreet van gifplante. 	 444 Varksog 	 294

Toggenburg-bok 	 237 Vasctelling van	 mineraalstof-vereistes 374

Tong-enting 	 851 Vedalia-skilpadjie.. 	 1 049

Topografiese streke en vrugtebou 	 931 Veeartsenydiens... 	 1 148

Topografie van die Unie 	 579 Veeboerdery as hoofrol in gemengde

Torre op vrugte 	 1015 boerdery 	 821

Transpirasie 	 617
Vee-drakrag 	 6

Trekkraglyn van 'n ploeg 	 811 Veemedisyne, Lys van... 	 578

Treksprinkane 	 1008
Veemiddels 	 577

Trogge vir varke 	 306, 309 Veesiektes en hul bestryding 	 439

Tropiese treksprinkaan 	 1030 Veesku re 	 1103

Trypanosoma brucei 	 519 Veevoer-bome 	 1007

Tuberkulose 	 442, 503 Veevoer en kunsmis, Verkoop van.... 648
Tuberkulose van die tiler 	 559 Veevoer en welding 	 350
Tuinbou 	 1153 Veldbeheer in Wes-Transvaal 	 383
Tuinboukundige dienskaart 	
Tuinboukundige streke 	
Tulpvergiftiging 	

971
980
466

Veldbestuur	 in	 oostelike	 grasveld-

streek 	 386

Turkse-tabak 	 767 Veldbrand in Oranje-Vrystaat.. 	 392

Turksvye-witsel 	 1125 Veldbrandproewe 	 406



xiv	 BLADWYSER (vervolg).

Bladsy Bladsy
Veldherwinning 	 658 Vermeersiektebossie.	 . 	 449

Veldverbetering deur rus 	 384 Vermod van windmeul 	 1098

Vel- en huidkewers. 	 1033 Vernaamste gansrasse 	 320

Velle vir die mark, Bereiding van.... 279 Verpakkingsmetodes vir slagpluimvee 339

Velkewers, Beskerming van huide en Verpakking van velle vir stoor 	 288

velle teen 	 289 Verpakking van vrugte 	 854

Verbouing van Hop 	 775 Versorging van borne 	 997

Verbouing van wintergraan 	 719 Versorging van perde. 	 135

Verdeling van skeersels 	 186 Verskalwers, Hansgrootmaak van 	 89

Vereistes op 'n skaapplaas 	 162 Vertering by verskillende soorte diere 354

Vergiftiging, Bietou 	 485 Vertering, Doel van 	 350

Vergiftiging, Bitterbessiebos 	 482 Verteringsproses by huisdiere ...... 350

Vergiftiging, Bobbejaantou of klimop 482 Vertraagde bot in vrugtebome 	 833

Vergiftiging, Brandbesmette paspalum- Verwerking van suikerriet 	 714

gras 	 485 Veseldikte van wol 	 191

Vergiftiging, Dronkgras 	 478 Veselplante 	 799

Vergiftiging, Dronksiektebossie 	 453 Vetkruis- en Vetstertskape 	 213

Vergiftiging,	 Duwweltjies	 (Geel- Vetlam-	 en	 Skaapvleisproduksie	 in

dikkop) 	 468 Oos-Transvaal 	 205

Vergiftiging, Geilsiektebossie 	 460 Vetlamteelt in westelike Kaap 	 209

Vergiftiging, Gif- of Bitterappel 	 479 Vetmaak van osse vir die mark 	 52

Vergiftiging, Gifbiaar of Blaargif 	 459 Vetmaak van slaghoenders in die hok 341

Vergiftiging, Gifboorn of Gifbossie 	 481 Vierkant-plantstelsel 	 951

Vergiftiging, Gousiektebossie 	 458 Virginia-tabak 	 749

Vergiftiging, Inkbessiebos 	 478 Virussiekte in vee 	 514

Vergiftiging, Jaagsiektebossie 	 468 Visgraatstelsel van wingerdoplei 	 893

Vergiftiging,	 Januarie-	 of	 Harpuis- Vismotte 	 1038

bossie 	 481 Vitamiene 	 363, 371

Vergiftiging, Kameeldoring 	 464 Vlas 	 799

Vergiftiging, Kasterolieboom ...... 478 Vleie, Herwinning van 	 667

Vergiftiging, Krimpsiektebossie 	 475 Vieisbeesstoetkuci.de, Bestuur van 	 59

Vergiftiging, Kruidjie-roer-my-nie.... 476 Vleisbeeste 	 43

Vergiftiging, Lood 	 487 Vleis varshou 	 1090

Vergiftiging, Selonsroos 	 482 Vlekbesies op katoen 	 1023

Vergiftiging, Senecio 	 453 Vlermuisghwano 	 639

Vergiftiging, Seringbessie. 	 476 \flied 	 1039

Vergiftiging, Slangbyt 	 488 Vlieseienskappe van wol 	 197

Vergiftiging, Slangkop 	 465 Vliesgewigte 	 196

Vergiftiging, Sprinkaangif (arsenik).... 486 Vlooie 	 1037

Vergiftiging, Stinkblaar 	 479 Voeding van slagbeeste, Belangrikheid

Vergiftiging, Stywesiektebossie ..... 467 van 	 48

Vergiftiging,	 Swambesmette	 mielie-

koppe 	 485

	

Voedingstowwe	 in	 dierlike	 liggaam,

	

Funksies van 	 369

Vergiftiging, Tulpe 	 466 Voedingstowwe, Samestelling van 	 367

Vergiftiging, Vermeersiektebossie.... 449 Voedingsverhouding 	 363

Vergiftiging, Voorkoming van.. ...... 446 Voedingsvereistes van die liggaam 	 361

Vergiftiging, Wildekomkommer 	 476 Voedingswaarde van weivelde....378, 381

Vergiftiging, Wildetabak 	 479 Voedselbestanddele, Siektes deur te-

Verkoelde beesvleis, Uitvoer van 	 44 kort aan 	 489

Verkoelingskamer op die plaas. 	 1083 Voedsels, Indeling van 	 362, 368

Verkoue en sy gevolge. 	 549 Voerbewaring vir die winter 	 429

Verlammingsbosluis 	 530 Voer gedurende die winter 	 428

Verleppingspunt by vrugtebome...... 912 Voergewasse, Kweek meer. 	 824

Verloskunde en heelkunde 	 551 Voerhokke en rantsoene vir kuikens 325



BLADWYSER (vervolg). xv

Bladsy Bladsy
Voerkuil-voorskotte 	 1175 Water, Onsuiwer 	  1076
Voermetodes vir slagosse 	 53 Waterpaswalle en-yore, Afpeil van... 	 678
Voer van hanslammers 	 251 Waterpens	 by	 kleiner	 herkouende
Voer van jong varkies 	 305 diere 	 563
Voer van mineraalstoflekke aan vee.. 374 Waterverbruik 	 1094
Voer van vee—Algemene beginsels.. 360 Watervereistes van lusern 	 791

Voerverskaffende borne 	 991 Watervereistes vir vrugtebou ...... 932
Voetbad vir bosluis-bestryding 	 158 Watervoorraad vir besproeiing 	 622

Voetontsteking by hoenders. 	 513 Watervoor 	 1181

Vog vir vrugtebou... 	 929 Watervoorsiening-voorskotte. 	 1175

Volume-maat 	 1129 Waterwrywing in pype 	 1095

Voortplanting van vrugte 	 847 Was van karakoelvelle 	 228

Voorskotte vir grondkoop 	 1170 Wattel-insekte. 	 1029

Vratte aan spene 	 554 Weegtoestel vir slaghoenders... 	 343

Vreemde voorwerpe in ingewande 	 545 Weeluise 	 1039

Vrugteboer, Hu1p vir 	 979 Weersveranderings, Oorsake van 	 590

Vrugteboere, Soorte 	 926 Welding en veevoer 	 350

Vrugtebome, Besproeiing van.. 	 905 Weidings, Mineraalgehalte van 	 374

Vrugtebome, Keuse van 	 940 Weidingstreke	 in	 die	 winterredn-

Vrugtebome, Misstowwe vir. ...... 633 gebied 	 407

Vrugtebome, Plant van 	 839 Weiveldbestuur in die Karo 	 406

Vrugte-boordkalender 	 981 Weiveld in Oranje-Vrystaat 	 390

Vrugtebou, Hoofvereistes vir 	 926 Weivelde van Suid-Afrika, Voedings-

Vrugtedrod 	 856 waarde van 	 378

Vrugteproduksie, Invloed van klimaat 928 Weiveldnavorsing 	 1154

Vrugtesoorte en watervereistes. 	 933 Weiveidverbetering noodsaaklik 	 383

Vrugtetorretjie 	 869 Wenke vir bepaling van rantsoene.... 382

Vrugte-uitvoerregulasies 	 975 Wenke (101) vir die pluimveeboer... 330

Vrugte-uitvoer uit die Unie 	 974 Welsh Mountain-skaap 	 140

Vrugtevlied 	 1013 Wereldproduksie	 en	 verbruik	 van

Vrugtevlieg-gifstowwe 	 1039 prod u kte 	 823

Vrugtevlieg in druiwe 	 899 Werkers in die landbou 	 3

Vrugtevlieg, Middellandse 	 866 Wetgewing oor misstowwe 	 642

Vrye dienste aan boere 	 1147 Wieke 	 720, 787

Vuurhoutjiehout 	 990 Wildehawer 	 720

Vyebome 	 973 Wildekomkommervergiftiging 	 476

Vye, Hoe om to droe 	 859 Wildetabak-vergiftiging 	 480

Vye.insekte 	 1020 Wildvuur in tabak 	 754, 1067

Vyesiektes... 	 1062 Wilger-insekte 	 1029

Vyf-plantstelsel 	 950 Windmeule 	 1097
Windmeulwrywing 	 1096

W. Wingerd-aanle 	 884
Waardering en klassering van ramme 172 Wingerde en bemisting 	 905
Waardering van grond 	 12 Windskerms en geharde heinings 	 1005
Waardering van Merino-vetwol 	 192 Wintergraan 	 716
Waarde van invoer en uitvoer 	 41 Wintergraan-bemarking... 	 736
Waarde van vertering 	 359 Wintergraan-bemisting 	 737
Waatlemoen-insekte.. 	 1025 Wintergraan en besproeiing 	 801
Walvisghwano 	 639 Wintergraan-insekte 	 740
Waterbenodighede van vrugtebome.. 906 Wintergraan, Saai van 	 725
Water en die beheer daarvan 	 1093 Winterreenstreek. 	 1163

Water in plante, Hoeveelheid ..... 616 Wisselbeweiding	 van	 aangeplante

Waterklokhuis in appelvrugte 	 1057 grasse 	 422

Waterkrag 	 1082 Wisselbou 	 809, 829



xvi	 BLADWYSER (yervolg).

Bladsy
Wisselbou en mielies 	  688
Wisselbou en peulplante 	  635
Wisselbou en tabak 	  758
Witluis in druiwe 	  899
Witroes in druiwe 	  898
Witsels 	  1125
Woestyn-sprinkaan 	  1030
Wonde, Algemene behandeling van 	  551
Wolafrandtafel 	  277
Woleienskappe van ingevoerde skaap-

rasse. 	  141
Wolfabrikant, Vereistes van 	  182
Wolkaste in skaapskeerhuis 	  276
Wolnavorsing... 	  195

Bladsy
Wolpunte, Belangrikheid van ...... 	 181

Wolskuur, Benodighede in 	  179
Wolvet 	  193
Wortel-aalwurms in druiwe 	  899

Wurms (bankrot, haar, haak, knop-

pies, lewer, lint en long) 	 537-539

Wurms in hoenders 	  542

Worms in honde 	  248

WurThs in perde 	  541

Wurms in skape en beeste 	  537
Wynbou 	  882

Wyndruiwe, Oplei van... . ....... 	 893
Wyndruifsoorte 	  895

Wynstok, Snoel van 	  890

IL—HUISHOUDKUNDIGE ONDERWERPE.

A.
Bladsy

G.
Bladsy

Aandetes. 	 1193 Gesondheidsreels 	 1187
Aartappel bolletiies 	 1195, 1210 Glasware, Behandeling van 	 1234
Aartappel „ Duchess " 	 1194 Gordyne 	 1252
Aartappel-slaai 	 1196 Gortsoep 	 1205
Appelpoeding 	 1197

Graan... 	 1185
Avokado-groenteslaai 	 1196

G roen mielie-brood 	 1198

B. Groente 	 1185, 1189

Beesvleis, Gebraaide 	 1202 Groente, Gebruik van 	 1190

Behangsels 	 1252 Groente, Inmaak van 	 1228

Besems en stoele. 	 1234 Groente—Reseppe 	 1194

Bleikmiddels.. 	 1244 G roente—Poeding 	 1198
Bobotie 	 1203

Boerbeskuit 	 1218 H.
Boerseep 	 1239 Haarborsels, Skoonmaak van 	 1235
Boerwors 	 1203 Heuning 	 1192
Boston brood 	 1198

Heuning—Poeding 	 1198
Botterkoeke. 	

Braaiboud en bruinsous 	

1220

1202
Heuning—Vormkoekies 	 1198

Broodbak 	 1210 Hoender—Opgestop en gebraai. 	 1204

Broskoek 	 1197 Hoender-soufflé. 	 1209

Bru insous 	 1207 Hoofgereg. 	 1185

Huishou—Algemene wenke 	 1232
D.

Huisplae—Bestryding daarvan 1234
Droogskoonmaak van klere 1240 Huisversiering 	 1249

E.
Eetreéls 	 1187 I.

Eiers... 	 1192 Inmaak van groente 	 1228

Eiers a la Buckingham 	 1193 Inmaak van vrugte 	 1225
Eiers, Bewaring van 	 1230 I n maak-metod es    1222
Eiers, Gevulde 	 1194

Eiers in lae gebak 	 1193

Eiers, Switserse 	 1193 Jellie, Lemoen-.	 . 	 1197

Eiwitstowwe 	 1183 Junket 	 1197



BLADWYSER (vervolg).	 xvii

Bladsy
K.

Kaasfondue 	  1193

Karamelvla 	  1196

Klere, Behandeling van 	  1234

Klere-maak. 	  1246

Kleurwiel 	  1249

Koek 	  1220

Kombuisgereedskap en meubelment 1231

Kool, Gevulde 	  1195

Kooihidrate 	  1183

Kool in lae gebak 	  1195

Kouwaterseep 	  1240

L.

Lamyleis—„ Terrapin " 	  1209

M.

Maaltyd, Goed-saamgestelde 	  1183

Mate en gewigte 	  1222

Melk. 	  1185

Melk en melkprodukte 	  1188

Melk-soepsoorte 	  1205

Meubels, Behandeling van 	  1232

Meubilering 	  1252

Meubel-politoer 	  1233

Meubelroom 	  1233

Metaalgoedere, Skoonmaak van 	  1233

Middagetes 	  1193

Mielies en mielieprodukte 	  1191

Mielies, Gebakte 	  1194

Mielies, Gestampte 	  1196

Mieliemeel-vormkoekies 	  1219

Mielie-melksoep. 	  1205

Mieliesouffle 	  1194

Mineraalsoute. 	  1184

Mosbolletjies 	  1218

N.

Noenmaal broodjies 	  1218

O.

Omelet, Gewone Franse 	

Oorskietkos 	

Ornamente 	

P.
Plaasprodukte—Waarde en gebruik 	 1188

Plakpapier 	  1251

Poedings 	  1196

Prente 	  1253

Pruimedante-soufflé 	  1198

Pynappeiroom 	  1197

R.

Rissies 	  1196

Rosyntjie-brood 	  1217

Bladsy
S.

Seepkook 	  1239
Seldery, Gebraaide 	  1195
Semelroosterkoekies 	  1219
Semel-vormkoekies. 	  1219
Skaapkop en pootjies 	  1203

Skoene, Behandeling van 	  1235

Skons 	  1219
Skoonmaakmiddels 	  1244

Slaaisous, Gekookte 	  1196
Slaap 	  1187

Smaakmiddels   1186

Soepsoorte 	  1205
Soetsuurdeeg-brood 	  1217

Souse 	  1207

Spinasie a la Bechamel 	  1195

Stampmielies 	  1196

Stysel. 	  1239

Suikerbrood 	  1221

Suikerbrood-poeding 	  1210

Suurdeeg-reseppe 	  1215

T.
Tamatie-bredie... 	  1203

Tamatiegereg 	  1195

Tamaties, Gevulde 	  1194

Tamatie-melksoep 	  1205

Tamatiesous en seldery 	  1195
Tapyte 	  1252

W.

Wasbakke, Skoonmaak van 	  1234
Wassery 	  1235
Water 	  1184
Witsous 	  1207
Witsous-soorte 	  1208
Witwortelbolletjies 	  1195

Wortels en ertjies 	  1195

Y.
Yorkshire poeding vir beesvleis 	  1202

V.
Varslug 	  1187
Vetstowwe 	  1184

Vis en visreseppe... 	  1206

Vis, Ingemaakte 	  1207

Vitamiene 	  1184

Vla 	  1198
Vleis 	  1199

Vleis—Bewaring deur swawel 	  1204

Vlekke-tabel. 	  1245

Vlekke-uithaal 	  1242

Vloerpolitoer 	  1233
1193	 Voedsel, Klassifisering van 	  1183
1208	 Vrugte. 	  1185,1191

1253 Vrugte-inmaak 	  1225
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