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Van die
redakteur
Om klaar te kom met minder water het die nuwe
norm geraak vir baie Suid-Afrikaanse boere. 'n Boer
maak natuurlik 'n plan en ons produsente lewer
deur dit als steeds topgehalte vrugte. Maar dit lyk
asof die gevolge van droogte nooit einde kry nie en
landbou sit nou met nog 'n probleem — verbrakking.
Verminderde reënval en besproeiing is besig om
ons grond te versout. Die negatiewe impakte op
produksie word al meer deur veral steenvrugprodusente gevoel. Gevolglik bring hierdie uitgawe van
Fresh Quarterly vir lesers die nuutste inligting oor
verbrakking: wat veroorsaak dit en wat staan mens
te doen? En wat is die beste onderstamme vir steenvrugte in brak toestande?
Verbrakking is 'n voorbeeld van hoe informasie
tegnologie deesdae in landbou toegepas word.
Ons het 'n artikel oor 'n opwindende nuwe stelsel wat deur Universiteit Stellenbosch ontwikkel is
om verbrakking deur middel van satellietbeelde
en masjienleer te identifiseer. Die stelsel is aanlyn
beskikbaar en word deurlopend opdateer.

Monitering van peste en plae is nog 'n area waar
informasietegnologie nuwe geleenthede skep.
Al hoe meer boere gebruik draagbare toestelle
om moniteringsdata in die boord op te neem en
vandaar laai hulle dit direk na die wolk sodat hul
konsultante ook toegang daartoe het. Dit was nog
nooit makliker om tendense en gevaarpunte te
identifiseer nie. En daar's moontlikhede om nog
meer waarde te ontsluit, reken Hugh Campbell,
algemene bestuurder van Hortgro Science, in 'n
meningsartikel.
Ons oesbeskermingsafdeling in hierdie uitgawe
sluit ook riglyne oor moniteringstelsels vir steenen kernvrugte in.
In die na-oes gedeelte berig ons oor verrimpeling in steenvrugte. Onlangse navorsing deur
Universiteit Stellenbosch het ondersoek inges tel
na die meganisme waardeur verrimpeling ontstaan.
Daarby het ons 'n artikel met praktiese voorstelle
oor die bestuur van verrimpeling deur die beheer
van bevogtiging.
Lekker lees!
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Redakteur
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LINKS Sout slaan uit op die oppervlak
van grond wat erg verbrak is.

Oorsake en oplossings
Deur Anna Mouton

"N

et gister het ek weer 'n voorbeeld
van verbrakking gehad," sê Louis
Reynolds, direkteur van Fruitful
Crop Advice, 'n konsultantskap wat spesialiseer in bemesting, besproeiing en die
vestiging van nuwe boorde. "Die kliënt se
bome lyk eintlik nie te sleg nie, maar sy
produksie het met omtrent twintig persent
gedaal."

V

erbrakking — ook bekend as versouting — is 'n
algemene benaming vir die verhoging van soutkonsentrasies in grond. Hierdie soute bestaan uit
ione wat plante beskadig en die grondstruktuur
verswak wanneer dit teen hoë vlakke teenwoordig is. Meeste mense ken die ione in tafelsout
— natrium en chloried — maar ander ione soos
magnesium en kalsium kan ook brak veroorsaak.
"Die hoofimpak van verbrakking is waterstres of 'n
watertekort — asof die plant droog is," verduidelik
Reynolds. Hoe meer soute daar in die grond is, hoe
moeiliker is dit vir die plant om water op te neem,
selfs wanneer die grond nat is. Onbelemmerde
vloei van water deur die plant is noodsaaklik vir
transpirasie.
"Die doel van transpirasie is om die plant af te koel.
As hy 'n watertekort het, skroei die buiterande van
die blaar want die blaar kry nie water om hom af
te koel nie," sê Reynolds. Waterstres lei tot kleiner
vrugte. Produksieverliese kan intree selfs wanneer
bome nie geskroeide blare het nie. Erge verbrakking
kan bome laat vrek deurdat 'n oormaat ione in die
grond hulle vergiftig.
WAT VEROORSAAK VERBRAKKING?
"Die bron van die soute is gewoonlik maar ons geologie — dis soute wat baie oud is wat in gesteentes sit
— of dit is direk van die see," sê dr. Willem de Clercq,

senior navorser by Universiteit Stellenbosch se
Waterinstituut. "Met landbou het ons baie brakwater wat afspoel na die riviere toe. Die groot skuldige
bly maar droëland-landbou in die Bergrivierstelsel.
In die Breëriviersisteem is meeste van die soute
afkomstig van die Bokkeveldskalie ten noorde van
die rivier."
Selfs areas waar die geologie nie verbrakking
bevorder nie kan probleme ontwikkel. "Ons het 'n
aansienlike hoeveelheid soute wat inwaai en met
reën inkom van die see af. Ons metings wys dat
jy tot dertig kilogram per hektaar per jaar sout
neerslag kry sover binneland as Riebeeck Kasteel."
Verbrakking in sekere areas ontstaan suiwer as
gevolg van seesout.
Besproeiing speel 'n beperkte rol in versouting
van riviere. "Aanvanklik is besproeiingslandbou
'n sondaar in terme van soute wat rivier toe gaan.
Maar na drie jaar se besproeiing het jy al die soute
uitgespoel — dan begin jou gronde se soutgehalte
die brakgehalte van die besproeiingswater handhaaf," sê De Clercq.
Onder normale omstandighede sal die soute
deur reën uit die grond na die riviere gespoel word,
vanwaar dit na die see loop, maar droogte verminder hierdie uitloging. Die watertafel mag sodanig
sak dat die brak rivierwater eerder sywaarts in
die grond in syfer as wat dit see toe vloei. "As ons
te veel grondwater pomp kom die rivier tot stilstand want dan sak hy weg en voed die watertafel,"
verduidelik De Clercq. "Dit het betrekking op die
soute wat vervoer word — orals waar jy grondwater onttrek sal jy ook die soute nader trek."
Brak grondwater lei tot brak grond wanneer daarmee besproei word. Brak grondwater lei ook tot
verbrakking wanneer die watertafel styg na swaar
reëns. "As jy in 'n lae kol sit en die watertafel stoot
op en jy't nie voorsiening gemaak vir dreinering nie,
dan stoot die watervlak tot in die wortelsone en dan
is daar baie skade."

Verbrakking ABC's
Daar is

A

DRIE BRONNE

B

SOUTE BOU OP

waaruit soute heeltyd
toegevoeg word.

wanneer suiwer water na
die atmosfeer beweeg
deur twee roetes.

 Oseaan:
soutbelaaide reën of wind

 Transpirasie:
waterverlies deur blare

 Besproeiing:
brak rivier- of grondwater

 Verdamping:
waterverlies vanaf
die grond

 Geologie:
gesteentes bevat sout
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C

BOME SUKKEL

SWAK
DREINERING

hou die soute in die grond.

 Deurdrenking:
verhoed dat soute uitloog
 Hoë watertafel:
lig die soute in die
wortelsone in

om water uit brakgrond
op te neem. Die gevolge is

 Hittestres:
blaarrande skroei
 Laer produksie:
kleiner vrugte en
meer sonbrand

ANNA MOUTON

BESPROEIINGSBESTUUR OM BRAK TEEN TE
WERK
Wanneer mens met brak water besproei, bou soute
mettertyd in die grond op omdat slegs suiwer water
verdamp of deur plante opgeneem word. Die enigste manier om van hierdie soute ontslae te raak, is
deur dit uit te spoel. "Wat jy moet doen is om met
so vyftien na twintig persent te oorbesproei," sê
Reynolds. "So jy moet 'n logingsfaktor inbou en die
soute verby die wortelsone vat. Jou grond gaan so
swak raak soos jou water, maar as jy goeie dreinering het sal dit nie swakker raak as jou waterkwaliteit
nie."
Reynolds beveel die installasie van dreinering
in nuwe boorde aan. "Nie net vir natheid nie —
gewoonlik dreineer mens omdat daar 'n nat kol in
die grond is maar hier wil mens die soute wegvat.
En as jy nuwe grond gaan vestig en jy weet jy't

❝

As jy goeie dreinering
het sal jou grond nie
swakker raak as jou
water nie.

soutwater en 'n brakkerige grond, erd die grond
op. Dan het jy meer kans om die soute buite die
wortelsone te druk."
Dit is belangrik dat besproeiingswater die grond
binnedring. Reynolds stel voor dat mense lae-lewering mikrospuite of drupbesproeiing gebruik eerder
as hoë-lewering spuite. De Clercq wys daarop dat
die sout konsentrasie in die grond geneig is om toe
te neem weg van die besproeiingspunt af. Dit kan
probleme veroorsaak na somerreëns.
"Nou sit die soute in die trekkerspoor en die

oomblik as dit reën dan was daai soute terug na
die wortelsone toe. So as jy sien in die middel van
die somer daar kom reën aan, moet jy besproei om
die wortelsone te beskerm," sê De Clercq.
NOG MANIERE OM BRAK TE BESTUUR
Beide De Clercq en Reynolds beklemtoon die
belangrikheid van 'n deklaag. Soute word na die
oppervlak van die grond gebring deur tempera
tuurskommeling en water verdamping. 'n Deklaag
vertraag verdamping en hou die grond koel.
Brakgrond is ook meer geneig om 'n kors te vorm
wat waterinfiltrasie belemmer terwyl 'n deklaag
infiltrasie bevorder. Hoe meer water infiltreer, hoe
meer soute word uit die wortelsone gespoel.
"Bemesting is ook iets waarna mens moet kyk,"
sê Reynolds. "So op 'n brakgrond moet jy nie kaliumchloried as jou kaliumbron gebruik nie. Jy moet

eerder kaliumsulfaat of kaliumnitraat as 'n kaliumdraer gebruik. Jy wil 'n chloorvrye bemesting
gebruik — dis duurder maar dis beter."
Reynolds wys daarop dat die water in nuwe
boorgate getoets moet word voordat besproeiing
begin, sodat die korrekte bestuur toegepas kan
word. Indien die grond reeds aangetas is, kan gips
— gebluste kalsiumsulfaat — aangewend word om
ione van natrium te verplaas. Natriumsulfaat word
gevorm en kan weggespoel word met water wat
deur ondergrondse dreinering verwyder word.
"Brak gaan nie noodwendig opgelos word nie,"
waarsku De Clercq. "Mens moet daarmee saamleef. Jy moet slim bestuur en sorg dat jou grond
bedek is en jy nie grondwater verloor nie. Dan kan
jy jou besproeiingswater meer effektief aanwend —
jy kan die brak onder beheer kry al besproei jy met
'n bietjie brakker water." FQ
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Raak verbrakking
baas

Navorsers gewaar probleem-areas met behulp
van satelliete
Deur Anna Mouton

Die binneveld-afwyking identifikasie
stelsel in aksie

W

ater is die laaste paar jaar meer
as ooit in Suid-Afrikaners se
gedagtes. Die droogte het landbou veral kwaai getref en produsente moes
leer om met minder water klaar te kom, wat
weer gelei het tot nuwe probleme.

"B

besproeiingskemas deur die hele SuidAfrika gedoen. Die werk is befonds deur die
Waternavorsingskommissie en die projekverslag
is aan die einde van 2015 gepubliseer. "Ons het die
tegnologie bewys. Maar nou moet ons dit implementeer en operasioneel maak," sê Van Niekerk.
"Ons nuwe projek is 'n webwerf waar jy kan inzoem
tot op blokvlak om die afwykings te sien." Die
webwerf word deur die Sentrum vir Geografiese
Analise by Universiteit Stellenbosch gehuisves. Dit
is tans beskikbaar vir sewe areas met planne om
dit na ander uit te rol.
Van Niekerk glo dat hulle stelsel meer sensitief is
as waarnemings op die grond. "As jy deur 'n boord
stap, omdat jy daarin verdiep is, sien jy nie so maklik
verskille raak soos wat jy dit uit 'n satellietbeeld sien
nie. En hoe vroeër jy probleme optel, hoe meer is
die kans om dit te stop. Dit kan gebeur dat daar
'n besproeiingsprobleem is, 'n lekkasie of iets, wat
versuiping veroorsaak. Of dat die besproeiing te
veel of te min is en verbrakking veroorsaak."
Korrekte bestuur kan 'n einde maak aan verbrakking. Van Niekerk noem Vaalharts as voorbeeld. "Dit
was 'n massiewe probleem in die tagtigs. Daar was
groot areas wat versout was. Die staat en boere het
geld ingesit vir dreinering en dit het 'n groot positiewe impak gehad. Nou's versouting relatief onder
beheer daar."
Van Niekerk is vol vertroue dat die binneveld-afwyking identifikasie stelsel boere kan help om
versuiping en versouting te bestry. En met landbou
al hoe meer onder druk van klimaatverandering en
droogte sal boere nuwe tegnologie nodig hê om
hulle besproeiing en grondgehalte te bestuur. FQ

Onder is 'n voorbeeld van die webtoepassing. Dit toon
afwykings in 'n deel van die Breederivier besproeiingskema aan. Produsente kan SAWMS — Salt Accumulation
and Waterlogging Monitoring System — gebruik om areas
met moontlike verbrakking op hulle eie plase te identifiseer. SAWMS is tans beskikbaar in die volgende
streke: Breederivier; Gamtoosrivier; Groot Visrivier;
Olifantsrivier Mpumalanga; Olifantsrivier Wes-Kaap;
Oranje-, Riet-, Vaal- en Harts-vanggebied; Sondagsrivier.

BEELDE: SENTRUM VIR GEOGRAFIESE ANALISE
UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

gemiddelde syfers vir die hele veld. Indien die plantegroei in een objek deurlopend swakker presteer
as die gemiddeld, is daar 'n probleem.
"As daar minder plantegroei in een area is as in
die res van die land, dan moet daar iets wees wat
daar aangaan en dit moet 'n grondproses wees.
Dit kan nie wees dat dit minder water of ander
bemesting gegee is nie, of dat een of ander boer
derypraktyk dit veroorsaak nie," sê Van Niekerk.
oere word gedwing om met minder water om Omvattende grondontledings het bewys dat
te gaan, so hulle besproei al hoe minder," sê versuiping en verbrakking inderdaad teenwoordig
professor Adriaan van Niekerk, direkteur van die was in driekwart van die afwykings wat deur die
Sentrum vir Geografiese Analise by Universiteit stelsel opgetel is.
Stellenbosch. "Hoe minder jy besproei, hoe minder
Die voordeel van die binneveld-afwyking identigaan jy loging kry en oor tyd kry jy nie die sout uit fikasie stelsel is dat dit nie beïnvloed word deur die
die grond uit nie. Die ander ding wat versouting tipe gewas of wanneer dit geplant is nie. "Dit is eintveroorsaak is versuiping — die watertafel lig op en lik die innovasie in hierdie projek," verduidelik Van
stoot die soute in die wortelsone in."
Niekerk. "Meeste vorige navorsing het gaan kyk na
Navorsing het gewys dat tot agtien persent van plantegroei oor 'n area met verskillende gewasse
besproeide landbougrond in Suid-Afrika deur en daar was min sukses daarmee. In ons metode
verbrakking en versuiping geraak word. Dis egter vergelyk ons net areas met die spesifieke land so
moeilik om die probleem te bestudeer omdat dit als relatief."
monitering analise van grondmonsters vanuit die
Die grootste uitdaging tot dusver is afwykings —
hele land oor 'n aantal jare verg. Van Niekerk is kolle binne 'n veld wat onderpresteer — wat nie as
deel van 'n span wat 'n nuwe metode ontwikkel gevolg van probleme ontstaan het nie. "Die land
het om verbrakking en versuiping te identifiseer of blok moet baie akkuraat omskryf wees. As die
met behulp van aardwaarneming.
grens oorgaan na waar daar nie iets geplant is nie,
Die nuwe metode heet binneveld-afwyking iden- dan lyk dit soos 'n afwyking. Dis baie belangrik dat
tifikasie — within-field anomaly detection in Engels. die kwaliteit van die grense baie goed is," beklemAreas onder bewerking — velde — word in kleiner toon Van Niekerk. Hy hoop dat versameling van
areas verdeel — sogenaamde objekte. Die biomassa grensdata binne die volgende vyf jaar geoutomaen fotosintetiese aktiwiteit van plantegroei in elke tiseer sal word.
objek word met behulp van satellietbeelde bepaal.
Ontwikkeling en validasie van die binneAl die objekte in die veld word dan vergelyk met die veld-afwyking identifikasie stelsel is in nege

Die satellietbeeld hierbo wys twee verskillende areas
met die afwykings rooi gekleur aan linkerhand. Die
waardes gee die elektriese geleiding van grondmonsters wat op daardie plekke geneem is. Dis duidelik dat
die waardes aansienlik hoër is binne die afwykings as
daarbuite. Hoë elektriese geleiding is 'n aanduiding van
verbrakking. Hierdie is 'n voorbeeld van hoe die binneveld-afwyking identifikasie stelsel verbrakking kan
uitwys.
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Steenvrug
Onderstamme

Hersien

‘n Tweede blik op steenvrug onderstamme — hierdie keer met riglyne oor
brak- en droogtebestandheid.
Inligting verskaf deur dr. Piet Stassen met insette deur Petru du Plessis en ander deskundiges.

D

ie sukses van enige onderstam berus Flordaguard is ‘n uitstekende onderstam vir vroeë
op gesonde bome met ‘n uitge- kultivars wat in diep, goed-gedreineerde, sanderige
breide netwerk van doeltreffende grond in areas met lae koue-eenhede geplant gaan
voerderwortels. Wanneer bome nie word. Flordaguard is egter nie altyd voldoen
de
genoegsame voerderwortels en reser- afgehard nie.
wes in die kwekery ontwikkel het nie, of wanneer
Daarteen is SAPO 778 nie geskik vir areas met lae
hulle nie voldoende afgehard het nie, kan hulle koue-eenhede of vir vroeë kultivars nie. Maridon
sukkel om in die boord te vestig. Dit is veral die vaar swak in die Klein-Karoo maar is uitnemend
geval met klonale onderstamme.
in die Simondium-streek waar bakteriese kankers
Boomproduksie is ‘n langsame proses — bestel voorkom.
bome twee jaar vooruit om te verseker dat die
Onderstamme beïnvloed die prestasie van ‘n
voorkeur onderstam beskikbaar is. Swak beplan- boord regdeur sy leeftyd. Produsente word dus
ning kan daartoe lei dat slegs die tweede-beste aangeraai om ‘n deskundige te raadpleeg wanneer
hulle oor opsies besin.
opsie verkry kan word.
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abel 1 bevat inligting oor plant-eienskappe.
Ouerskap is belangrik omdat dit kenmerke soos
toleransie vir kalkgronde en brak bepaal, sowel
as vatbaarheid vir swaminfeksies en aalwurms.
Die verskil in rypwording was vier na agt dae. Die

deurslaggewende faktore wat suikerinhoud bepaal
is grondtekstuur, klimaat en kultivar — onderstamme het min uitwerking. Slegs SAPO 778 het
slegs in een studie beduidend laer suikers as ander
onderstamme op sanderige gronde gelewer.

Tabel 1: Ouerskap en plant-eienskappe
ONDERSTAM

OUERSKAP1

GROEIKRAG

RYPWORDING VRUGGROOTTE

KOUE VEREISTE

Atlas

P. persica x P. davidiana
x P. dulcis x Prunus x blireiana

Matig sterk

Laat

Baie goed

250 – 550+ PKE2

Cadaman

P. persica x P. davidiana

Baie sterk

Middel

Goed

250 – 550+ PKE2

Flordaguard

P. persica x P. davidiana

Baie sterk

Vroeg

Goed behalwe as hoë getalle
ringaalwurms voorkom

100 – 550 PKE2
Rypgevoelig

Garnem

P. persica x P. dulcis

Baie sterk

Middel

Baie goed

350 - 550+ PKE2
Laagste waarde onbekend

GF 677

P. persica x P. amygdalus

Matig sterk

Middel

Goed behalwe met nektariens

250 – 550+ PKE2

Guardian

P. persica cv. Nemaguard
cross

Matig sterk

Middel

Klein soos Kakamas-saailing maar 250 – 550+ PKE2
beter totale opbrengs

Kakamas saailing

P. persica

Semi-verdwergend

Vroeg

Klein indien gestres veral op
sanderige grond

200 – 550+ PKE2

Marianna

P. cerasifera x P. munsoniana

Matig sterk

Middel

Goed behalwe as hoë getalle
ringaalwurms voorkom

350 – 550+ PKE2

Maridon

Tetraploïed van Marianna

Semi-verdwergend

Middel

Goed behalwe as hoë getalle
ringaalwurms voorkom

350 – 550+ PKE2

Royal saailing

P. armeniaca
cv. Blenheim Royal

Matig sterk

Middel

Goed

350 – 550+ PKE2

SAPO 778

P. persica x P. amygdalus
x cold-hardy peach

Matig sterk

Middel

Baie goed

350 - 550+ PKE2

Viking

P. persica x P. davidiana
x P. dulcis x Prunus x blireiana

Matig sterk

Laat

Goed behalwe as hoë getalle
ringaalwurms voorkom

250 – 550+ PKE2

Prunus persica = perske
P. amygdalus = P. dulcis = amandel
P. armeniaca = appelkoos
Prunus x blireiana = P. mume x P. cerasifera
P. cerasifera = persblaarpruim
P. davidiana = Chinese wilde perske
P. munsoniana = Munson pruim
P. mume = Japanese appelkoos

1

PKE = Positiewe
Koue-eenhede

2
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G

rondtekstuur speel ‘n belangrike rol in die is sensitief vir brak. Elektriese geleiding van meer as
prestasie van onderstamme. Tabel 2 beskryf 300 mS/m in besproeiingswater word as baie hoog
die grondtekstuurvoorkeure van verskil- vir steenvrugte beskou. Verwys na die voetnota
lende onderstamme.
hieronder vir vlakke wat produksie sal benadeel.
Tabel 3 vergelyk grond- en klimaatsvoorkeure
Onderstamme met pruimouers kan hoër
van steenvrugonderstamme. Meeste steenvrugte soutvlakke weerstaan as die met perske-ouers.

Perske-amandelkruisings is tussenin.
Alle beskikbare onderstamme is gevoelig vir
nat toestande. Selfs kort tye van versuiping sal
terugsterwing in Flordaguard, Garnem and GF
677 veroorsaak as gevolg van infeksies en wortel
vrot. Kakamas-saailinge word ook aangetas, maar

Tabel 2: Grondtekstuurvoorkeure

Tabel 3: Grond- en klimaatsvoorkeure

ONDERSTAM

90 – 95%
SAND

80 – 90%
SAND

20 – 35% SILT + KLEI.
KLEI MINDER AS 20%

20 – 30%
KLEI

Atlas

Ja

Ja

Ja

Cadaman

Ja

Ja

Flordaguard

Ja

Garnem

15

FRESH QUARTERLY NOMMER 6 - SEPTEMBER 2019

BYKOMENDE INLIGTING

is nie so geneig om terug
te sterf nie. Marianna en
Maridon is minder vatbaar
gedurende die winter maar
raak weer meer sensitief in
die vroeë groeistadium.

KLIK

vir meer
artikels oor
steenvrug
onderstamme

ONDERSTAM

SOUTHEID1

NAT GROND

DROOGTE

KALKGRONDE

CHLOROSE

Matig tolerant Goeie onderstam vir ‘n wye reeks grondsoorte

Atlas

Sensitief

Sensitief

Matig tolerant

Tolerant

Toon ysterchlorose onder kalktoestande maar
prestasie word nie beïnvloed nie

Ja

Nee

Goed vir sanderige grond

Cadaman

Sensitief

Sensitief

Matig tolerant

Tolerant

Slegs ligte vergeling

Ja

Nee

Nee

Uitstekend vir diep, goed gedreineerde grond. Nie vir nat
or kalkgronde nie.

Flordaguard

Baie sensitief

Baie sensitief

Matig tolerant

Baie sensitief

100% blaarchlorose

Onbekend

Ja

Ja

Nee

Sterk groeikrag veral in minder as 80% sand

Garnem

Sensitief

Baie sensitief

Matig tolerant

Tolerant

Slegs ligte vergeling

GF 677

Nee

Nee

Ja

Nee

Baie gevoelig vir oorbesproeiing en swak dreinering

GF 677

Matig sensitief

Baie sensitief

Matig tolerant

Tolerant

Slegs ligte vergeling

Guardian

Onbekend

Ja

Ja

Matig tolerant Nie vir kalkgronde nie

Guardian

Sensitief

Sensitief

Matig tolerant

Sensitief

Vergeling

Kakamas saailing

Nee

Nee

Ja

Nee

Kakamas saailing

Baie sensitief

Baie sensitief

Sensitief in sanderige Baie sensitief
grond

100% blaarchlorose

Marianna

Nee

Ja

Ja

Matig tolerant Vlak horisontale wortelstelsel wat met goeie bestuur in
gronddiepte van 450 mm kan groei

Marianna

Matig sensitief

Matig tolerant

Sensitief in sanderige Matig sensitief
grond

Wys vergeling

Maridon

Nee

Ja

Ja

Matig tolerant Vlak horisontale wortelstelsel wat met goeie bestuur in
gronddiepte van 450 mm kan groei

Maridon

Matig sensitief

Matig tolerant

Sensitief in sanderige Matig sensitief
grond

Wys vergeling

Royal saailing

Nee

Ja

Ja

Nee

Royal saailing

Sensitief

Baie sensitief

Matig tolerant

Baie sensitief

100% blaarchlorose

SAPO 778

Nee

Ja

Ja

Matig tolerant Kan sinchronisasie probleme hê met vroeë kultivars. Baie
gevoelig vir sandgrond met wisselende watertafels.

SAPO 778

Baie sensitief

Sensitief

Nie vir sandgrond en
vroeë kultivars nie

Baie sensitief

100% blaarchlorose

Viking

Nee

Ja

Ja

Ja

Viking

Matig sensitief

Sensitief –
tolerant

Sensitief

Tolerant

Toon ysterchlorose onder kalktoestande maar
prestasie word nie beïnvloed nie

Stres gou op sanderige en klipperige grond

Uitstekend vir skalies met goeie dreinering

Nie vir sanderige of klipperige grond nie

Maksimum elektriese geleiding wat nie opbrengs verminder nie:
a) in grond = 110 mS/m vir perskes en 100 mS/m vir pruime
b) besproeiingswater = 170 mS/m vir perskes en 150 mS/m vir pruime.
Maksimum chloried konsentrasies:
a) in grond = 886 mg/l vir Marianna en 355 mg/l vir Kakamas saailing
b) besproeiingswater = 603 mg/l vir Marianna en 238 mg/l vir Kakamas
saailing.

1
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T

abel 4 som die vatbaarheid van onderstamme
vir siektes en aalwurms op. Meeste bakteriese
siektes en swaminfeksies is meer algemeen in
nat toestande.
Aalwurm skade word menigmaal onderskat
omdat die skuldiges onopsigtelik is en in die grond
wegkruip. Bogrondse simptome is nie spesifiek
tot aalwurminfeksie nie. Jong wortelstelsels word

makliker deur aalwurms aangetas as gevestigde
wortelstelsels.
Aalwurmweerstand, droogtetoleransie en kouebehoefte moet nie in isolasie oorweeg word nie.
Die som van al die faktore bepaal of die keuse
van onderstam ‘n gesonde, sterkgroeiende boord
gee en sodoende die beste kans op maksimum
produksie per hektaar bied. FQ

Tabel 4: Weerstand teen aalwurms en siektes
ONDERSTAM

BAKTERIESE EN
SWAM-INFEKSIES

KNOPWORTEL
AALWURM1

RING
AALWURM1

LETSEL
AALWURM1

BYKOMENDE AALWURM INLIGTING

Atlas

Tolerant

Weerstandig

Matig tolerant

Matig tolerantt

Hoë getalle ringaalwurm beïnvloed nie
prestasie nie

Cadaman

Sensitief

Weerstandig

Matig tolerant

Sensitief

Hoë getalle ringaalwurm beïnvloed nie
prestasie nie

Flordaguard

Sensitief

Immuun

Sensitief –
tolerant

Sensitief

Sensitief vir hoë getalle ringaalwurm.
Vruggrootte verlaag.

Garnem

Baie sensitief

Weerstandig

Matig tolerantt

Tolerant

Goeie gasheer maar presteer ten spyte van
hoë getalle ringaalwurm

GF 677

Baie sensitief

Baie sensitief

Sensitief

Baie sensitief

Hoë getalle ringaalwurm verlaag vruggrootte. Meer vatbaar in sanderige grond.

Guardian

Tolerant

Weerstandig

Tolerant

Matig tolerant

Benodig meer inligting oor prestasie in
sanderige grond

Kakamas saailing

Tolerant

Baie sensitief

Sensitief

Sensitief

Baie sensitief vir hoë getalle ringaalwurm.
Verlaag vruggrootte.

Marianna

Baie sensitief

Immuun

Baie sensitief

Sensitief

Baie sensitief vir hoë getalle ringaalwurm.
Verlaag vruggrootte.

Maridon

Baie sensitief

Immuun

Baie sensitief

Sensitief

Baie sensitief vir hoë getalle ringaalwurm.
Verlaag vruggrootte.

Royal saailing

Baie sensitief

Tolerant

Baie sensitief

Sensitief

Baie sensitief vir hoë getalle ringaalwurm.
Verlaag vruggrootte.

SAPO 778

Sensitief

Tolerant

Weerstandig –
tolerant

Sensitief

Meer sensitief in sandgrond en as bostok
en onderstam nie gesinchroniseer is nie.

Viking

Tolerant

Weerstandig

Tolerant –
sensitief

Sensitief

Vatbaar vir ringaalwurm in klipperige en
sanderige grond gedurende die somer.

Immuun = onderstam is nie ‘n gasheer nie
Weerstandig = onderstam is ‘n swak gasheer
Tolerant = onderstam is ‘n gasheer maar aalwurms beïnvloed nie
prestasie nie
Matig tolerant = onderstam is ‘n goeie gasheer maar aalwurms
beïnvloed nie prestasie nie
Sensitief= aalwurms benadeel prestasie
Baie sensitief = aalwurms het erge impak op prestasie

1
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Kry meer uit
monitering

Laat ons ‘n geleentheid verbygaan?

H

ugh Campbell, algemene bestuurder
van Hortgro Science, vra of monitering nie ‘n verspeelde kans is nie. In
‘n onderhoud met Fresh Quarterly deel hy
sy gedagtes rondom die potensiaal van ‘n
standaard moniteringstelsel waarin data
elektronies vasgelê word. ‘n Omvattende
databasis kan op streeksvlak sowel as nasionaal gebruik word om peste te beheer
en om marktoegang te verbeter. Dit sou
ook die bedryf in staat stel om ten volle
voordeel te trek uit nuwe tegnologie soos
masjienleer.

D

ie grondslag van ‘n moniteringstelsel is om
inligting te verskaf sodat mens besluite oor
plaagbeheer in die boord kan maak. Enige stelsel
wat jy ontwerp moet hierdie doel kan dien.
Die ideaal sou ‘n standaard moniteringstelsel
wees waar almal dieselfde protokol gebruik. Dit sou
beteken dat inligting op boordvlak vasgelê word
sodat produsente op boordvlak besluite kan neem,
maar daarby kan mens ook tendense op streekvlak
identifiseer. So sou jy byvoorbeeld die vroeë begin
van bolwurm in ‘n sekere area kon sien — want
sekere areas is vroeë aanwysers net soos wat daar
gevaarpunte op ‘n plaas is. Jy sou kon sien wanneer
‘n probleem sy kop uitsteek. Matthew Addison,
Hortgro se programbestuurder vir oesbeskerming,
is al vir jare ‘n voorstander van hierdie benadering.
Monitering stel jou in staat om peste te bestuur
wanneer hulle getalle laag is en om veranderinge
in die bevolking vroeg op te tel. Neem byvoorbeeld
kodlingmot — dit is te laat om beheer toe te pas
teen die tyd wat jy sien daar’s skade in die plukkis.
Een van die grootste voordele van ‘n digitale stelsel is die geleentheid om moniteringsdata in kaarte
en oorlegsels te omskep sodat mens na tendense
kan kyk. Jy kan letterlik binne drie minute tendense
sien binne ‘n boord, tussen boorde, selfs in ‘n boord
oor die laaste tien jaar — jy kan iets neem soos
lokvaldata vir kodlingmot en sien waar jou gevaarpunte lê. Digitale stelsels kan ingewikkelde data

omskep in maklik-verstaanbare, visuele data — dit
kan vir die produsent daardie aha! oomblik gee met
die druk van ‘n knoppie.
MOONTLIKHEDE BUITEN BOORDBESTUUR
Ek sien ‘n gulde geleentheid om inligting met betrekking tot fitosanitêre vereistes te standaardiseer.
Byvoorbeeld vrugtevlieg — ons is tans besig om die
Europese Unie protokol vir die stelselbenadering
te finaliseer. Die stelselbenadering is ‘n bestuursmetode wat toegelaat word volgens die reëls van
die Internasionale Plantbeskermingskonvensie.
Daarvolgens moet jy twee of meer onafhanklike
maatreëls in plek stel om die fitosanitêre vereistes
van die land van invoer na te kom.
Een van die beginsels van die stelselbenadering is monitering. So nou word iets wat gedoen is
om boorde te bestuur omgesit na ‘n regulatoriese
proses.
Die groter prentjie is dat jy verskillende vlakke
van risiko kan bepaal vir verskillende streke. As
‘n pes afwesig is of teen lae vlakke voorkom in ‘n
area kan jy daai status eis en dit laat jou toe — in
‘n stelselbenadering — om verskillende vlakke van
ingreping te hê. Jy kan dit selfs verfyn na die plek
van produksie. As jy byvoorbeeld al jou produksie
onder nette doen en jy kan bewys lewer dat ‘n
spesifieke pes afwesig is en dis deur ‘n amptenaar
ondersoek vir ‘n sekere tydperk — dit sou jou vrystel van enige verdere beheermaatreëls vir daardie
eenheid. Die produksie-eenheid sou amptelik erken
word as vry van daardie spesifieke pes.
Daar is groot waarde daarin om ’n standaard
protokol vir monitering en datavaslegging te hê
sodat als saam gegooi kan word in een databasis
vir verdere analise. As ons kan begin om daardie
platform te skep vir fitosanitêre peste, kan ons
daarop bou.
Die moontlikhede is die grootste vir peste wat
oor uitgebreide areas bestuur moet word. As jy kyk
na wêreldwye tendense, dan raak dit al meer die
grondslag vir doeltreffende bestuur — veral aangesien daar al hoe minder wapens is teen peste. Ons
moet fokus op die strategiese peste waar mens
verder moet dink as net jou eie boorde. FQ
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FOTO'S: KEN PRINGLE | UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

Gesonde
boom,
gesonde
vrugte
Moniteringstelsels vir
steen- en kernvrugte
Deur Anna Mouton

BO REGS Monitering stel produsente in staat
om peste soos bloedluis vroeg op te speur.

BO LINKS Ken Pringle het die stelsel
ontwikkel waarop meeste hedendaagse
monitering geskoei is.

G

esonde boorde is noodsaaklik vir die
volgehoue lewering van top-kwaliteit
vrugte. Produsente moet hulle oeste
teen peste en siektes beskerm en voldoen
aan die fitosanitêre vereistes van invoerende lande — maar ter selfde tyd moet hulle
verbruikers se aanvraag na residu-vrye
voedsel bevredig. Die gevolg is dat goeie
data deurslaggewend is vir die suksesvolle
bestuur van boomgesondheid.

Pringle. “As ‘n nuwe ding sy kop uitsteek, behoort
die stelsel dit op te tel.”
Monitering van kern- en steenvrugte is naastenby
dieselfde. “Mens gaan nie presies dieselfde peste
kry nie, maar die stelsel vir kernvrugte dek ook die
peste van steenvrugte,” bevestig Pringle. Hy beveel
aan dat boorde in blokke van twee hektaar verdeel
word. Die vorm van die blokke sal afhang van die
vorm van die boord. ‘n Monster van 25 bome word
uit elke blok getrek vir monitering. “Ek tel hoe lank
‘n ry is en die aantal rye en dan werk ek uit hoeveel
rye ek moet moniteer en hoeveel bome in elke
ry. Dan kies ek bome wat ewe ver uitmekaar is in
edendaagse moniteringstelsels het hul daardie rye.”
oorsprong in werk wat deur dr. Ken Pringle
Pringle beveel aan dat bome binne die boord
van Universiteit Stellenbosch se Departement gemoniteer word eerder as bome aan die buite
Bewaringsekologie en Entomologie gedoen is. Hy rande. Dieselfde bome word regdeur die seisoen
het aanvanklik ‘n sisteem ontwikkel om vlakke van ondersoek. “Die rede is sodat, as die monitor iets
myte in kommersiële appelboorde te beoordeel en snaaks sien, mens kan teruggaan na daai spesifieke
het vandaar ‘n program geskep wat alle peste insluit. boom om te kyk wat aangaan.”
“Die basiese beginsel is om ‘n stukkie van al die
Monitors is werknemers wat opleiding ontvang
verskillende plantdele te inspekteer— vrugte, lote, het in die uitkenning van siektes en peste. “Ons bied
blare, ensovoorts — so ek probeer om enige moont- daai kursusse elke jaar aan — dis baie gewild,” sê
like nis te dek waar ‘n pes kan skuil,” verduidelik Bekker Wessels, besturende direkteur van ProCrop,

H

‘n konsultantskap wat deskundige advies lewer oor
plaag- en siektebeheer. “Die vrugtemonitorkursus
sluit kern- en steenvrugte in. Dis 'n gekombineerde
kursus want die metodiek is basies dieselfde met
klein verskille in boommonitering.”
Monitors is verantwoordelik vir verkenning en
skadebepaling. “Ons gebruik Pringle se stelsel met
‘n paar klein aanpassings,” sê Wessels. “Daarso's die
rooispinmytriglyne waarop hy meeste van die werk
gedoen het. Dan is daar die bloedluisriglyne waarop
sy studente destyds gewerk het — dit gebruik ons
netso.” Verkenning behels die ondersoek van lote,
vrugte, blare en blaaroksels vir tekens van peste.
Verkenning behoort elke twee weke gedurende die
groeiseisoen gedoen te word.

gewoonlik te hoog in die boom plaas vir die
monitors om by te kom. As hulle staat maak op
vrugtellings kan hulle dus die skade mis en ‘n boord
as onbeskadig aanteken. Paringsontwrigting is ‘n
verdere komplikasie deurdat dit lokvalvangste
verminder. “Met kodlingmotbeheer het jy 'n stra
tegie waar jy die eerste generasie spuit en dan jou
opvolgspuite baseer op die omvang en teenwoordigheid van skade in die eerste generasie. So dis
geweldig belangrik om die boord te registreer as
positief al dan nie.”
Die impak van peste wissel tussen plase. “Die
Langkloof is 'n goeie voorbeeld,” vertel Wessels. “Ek
is in die Langkloof betrokke van 2004 af en van daai
tyd het ons nog nooit vir rooispinnekop gespuit nie.
As jy hard gaan soek gaan jy dit kry maar dit was
PRAKTYKE OM PESTE OP TE SPOOR
nog nooit 'n plaag nie.”
“Daar's 'n paar goed waar daar so bietjie van 'n afwyWessels verduidelik dat peste verdeel kan word in
king is,” sê Wessels. “As jy gaan kyk na iets soos vier groepe, soos deur Pringle beskryf in ‘n artikel
kodlingmot, in die praktyk praat ons basies net van waarin hy die gebruik van ekonomiese drumpelskade. Ons doen nie vrugtellings nie. Die monitors waardes vir plaagbeheer bespreek.
moet kyk vir skade en dan's dit net ja of nee. En
Die eerste groep bevat nie-peste — organisdieselfde geld vir iets soos snuitkewer.”
mes wat moontlik skade kan veroorsaak maar wat
Uit Wessels se ervaring vind kodlingmotskade in praktyk nie lei tot betekenisvolle ekonomiese
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verliese nie. Hulle word gemoniteer om seker te
maak dat toenames opgetel word voordat ekonomiese verliese plaasvind.
“Dan het jy 'n sporadies pes — hy raak net in sekere
seisoene 'n probleem,” sê Wessels. “Dis tipies goed
waarvoor jy moet verken, soos bloedluis.”
Daarteen is terugkerende peste elke jaar ‘n probleem. “Maar die tyd waar hy sy drumpelwaarde
gaan oorskry gaan varieer. Een jaar is dit dalk in
Desember en die volgende jaar in Januarie. So jy
moet verken om te kyk wanneer dit is.”
Die laaste groep is kroniese peste, wat deur
Pringle beskryf word as die sleutelplae van oeste.
Kroniese peste kom natuurlik voor teen getalle wat
verliese veroorsaak en vereis dus voorkomende
maatreëls om die bevolkings te onderdruk.
Monitering vir kroniese peste sal wys of die beheermaatreëls suksesvol is al dan nie.
Drumpelwaardes waarteen siektes ekonomiese verliese veroorsaak is nie bekend nie, maar
Wessels reken dit verhoed nie effektiewe monitering nie. “Omdat al die siektes hanteer word op 'n
voorkomende program, gaan dit weereens net oor
teenwoordigheid of afwesigheid.”
GRAEME HATLEY FOTOGRAFIE

MEER REDES VIR MONITERING
Monitering kan produsente op verskeie maniere
help. “Deel daarvan is dat jy inligting het wat gebaseer is op een of ander vorm van 'n drumpelwaarde,”
sê Wessels, “Met ander woorde dis 'n in-seisoen
besluit van moet ek aksie neem of nie.”
Monitering is ook noodsaaklik om te bepaal of
beheermaatreëls effektief is. “As jy iets gaan vat
soos kodlingmot,” verduidelik Wessels, “dan rol jy
'n bepaalde strategie uit en die refleksie van skade
sê vir jou of daai strategie gewerk het of nie. As ek
aan die einde van die eerste generasie skade kry,
dan sê dit vir my die strategie in die eerste generasie het nie goed gewerk nie — ek moet aanpassings
maak in die tweede generasie. En my eindresultaat
aan die einde van die seisoen bepaal hoe gaan my
strategie lyk in die volgende seisoen. Dis 'n voorkomende strategie en die moniteringsprogram is
'n barometer van of my sisteem werk of nie.”
Wanneer dit kom by uitvoere is monitering van
fitosanitêre peste belangrik. “Byvoorbeeld, as jy op
appels gaan kyk is kodlingmot ‘n probleem vir die
Taiwanese en Chinese mark. So daar het jy strenger
maatreëls in terme van lokvalle — waar jou normale
plasing een op twee hektaar is, is dit vir die spesiale
markte een op een hektaar. En jy moet baie pertinente skade-opnames maak.”
Witluis kan ook moeilikheid veroorsaak. “As 'n
monitor 'n witluis op 'n boom sien dan merk mens
die boord en jy verskerp jou maatreëls,” sê Wessels.
LINKS 'n Standaard emmerlokval —
hier vir vrugtevlieë opgestel.
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“Met oestyd het jy jou normale proses van uitsoek
en dan tel jy vinnig op as daar witluis probleme is.
Dan word dit uitgewys aan die pakstoor en apart
gepak.”
MONITERING IN DIE DIGITALE ERA
Alhoewel baie produsente steeds met pen en papier
klaarkom, moedig Wessels sy kliënte aan om oor te
skakel na digitale stelsels. “Ons het die sisteem elektronies oorgedra. So nou't die monitor 'n tablet en
hy tik met sy potloodjie dieselfde keuses as op die
vorm. Die oomblik wat hy indien is die data uit in
die wolk en as die boer dit goedgekeur het, kry ek
dit. Dit werk fantasties.”
Een so ‘n digitale stelsel is Keyphase wat deur
Wessels ontwerp is in samewerking met ‘n vorige
kommersiële vrugteboer en ‘n ingenieur. “Jy't wat
jy noem 'n dashboard vir jou lokvalle en 'n dashboard vir jou pesmonitering. So die goed loop mooi
op grafieke met 'n Google-kaart van die plaas — jy
kan presies sien waar's die probleme.”
Pringle glo dat moniteringsprogramme kan help
om spuit van chemiese middels te verminder, maar
produsente volg nie altyd hierdie benadering nie.
“Plaagdoders is eintlik goedkoop in vergelyking met
ander kostes. Mense word aangespoor om te moniteer omdat minder spuit lei tot beter marktoegang.
En omdat daar altyd paniek ontstaan sodra een van
hierdie peste weerstand ontwikkel.”
Produsente kan meer druk verwag van wetgewers
in die toekoms deurdat verbruikers toenemend
aandring op residu-vry voedsel. Die verbod op
organofosfate in die Europese Unie sal binnekort
‘n uitwerking hê en ander middels sal waarskynlik volg. ‘n Meer strategiese aanslag tot chemiese
beheer van siektes en plae gaan die norm word —
en sukses daarin sal afhang van konsekwente en
sorgvuldige monitering. FQ
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Basiese verkenning in
steen- en kernvrugte
■■ Verdeel die boord in blokke van twee
hektaar.
■■ Kies en merk 25 bome per blok. Bome moet
eweredig versprei wees.
■■ Ondersoek hierdie bome elke twee weke.
■■ Kyk spesifiek na five lootpunte, vyf blaaroksels, vyf vrugtrosse, sowel as een blaar
van die buitekant en een van die binnekant
van die boom.
■■ Teken alle peste en siektes aan, nie net dié
waarvoor 'n drumpelwaarde bestaan nie.
■■ Verkenning word aangevul deur lokvalle
asook vrugskadebepalings voor uitdunning en oes.
Aangepas van Brown L. en Pringle K.L.
2006. Monitoring system for pests on
pome fruit. Pamflet gepubliseer deur
die Department Bewaringsekologie en
Entomology van Universiteit Stellenbosch.

Drumpelwaardes vir spesifieke peste
PES

PROSEDURE

DRUMPELWAARDE WAT LEI TOT AKSIE

Kodlingmot

Ondersoek 5 trosse vrugte per boom.

Teenwoordigheid van skade. Gebruik om doeltreffendheid van
beheer te bepaal.

Bolwurm

Ondersoek 5 trosse vrugte en 5 lootpunte per boom.

Teenwoordigheid van pes en/of skade.

Kalander

Ondersoek 5 trosse vrugte per boom.

Teenwoordigheid van skade.

Myte

Ondersoek een blaar vanaf die buitekant en een vanaf die
binnekant van elke boom.

40 % van blare aangetas indien natuurlike vyande afwesig is.
80 % van blare aangetas indien natuurlike vyande teenwoordig is.

Bloedluis

Ondersoek die helfte van die boom vir bloedluiskolonies
in blaaroksels. Teken teenwoordigheid van parasiete aan.

7 / 25 bome indien parasiete afwesig is.
13 / 25 bome indien parasiete gesien word.
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Haal die plooi uit
die pruim
Waarom sommige pruim kultivars meer verrimpel as ander
Deur Grethe Bestbier
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LINKS Verrimpeling veroorsaak ernstige
ekonomiese verliese.

nie die hoof bepalende faktor van skildeurlaatbaar- gevolglik ontwikkel dié kultivar makliker rimpels
heid nie.
weens vogverlies.
Vervolgens het Kritzinger na die samestelling
Die studie het ook gekyk na vetsuurinhoud, wat
van die opperhuid van vrugte gekyk. ’n Vrug se die plooibaarheid van die kutien verhoog. Buigbare
opperhuid bestaan uit was en kutien. Sy het eers kutien is geneig om plat te val wanneer dit vog
die alkohole binne die was analiseer en 'n bedui- verloor. Laetitia het meer vetsure as Songold, wat
dende verskil in primêre-alkoholinhoud tussen die verder verklaar waarom hierdie kultivar meer
verskillende kultivars gevind. Kritzinger het ontdek geneig is tot verrimpeling. Hierteenoor is Songold
dat, hoe meer primêre alkohole ’n kultivar het, hoe se kutikula relatief onbuigsaam weens sy groot
minder verrimpeling vind plaas. Verder stem hoër hoeveelhede fenole en lae konsentrasies vetsure
konsentrasies van sekondêre alkohole teen oestyd — Songold toon dus minder verrimpeling.
ook met minder verrimpeling ooreen.
Laastens het Kritzinger ’n morfologiese benadering gevolg deur die epidermale en hipodermale
LEIDRADE IN DIE KUTIEN
selle van die skil te bestudeer. Die selle is gekleur
Kutien vorm ’n raamwerk in die skil wat die wasse en onder ’n ligmikroskoop ondersoek. In Songold
vashou en stabiliseer. Groot hoeveelhede fenole in is hierdie selle digter saamgepak as in Laetitia en
die kutien sal die opperhuid verder versterk, sodat African Delight. Die diggepakte selle verminder die
dit nie maklik vervorm nie. Kritzinger het gevind dat spasie beskikbaar vir die skil om inmekaar te val en
die hoeveelheid fenole in die kutien teen oestyd dus te verrimpel. Dit is nog 'n rede waarom Songold
verband hou met verrimpeling. Songold, byvoor- minder geneig is om te verrimpel.
beeld, het groot hoeveelhede fenole met oestyd,
“Alles saam het ’n prentjie gevorm,” sê Kritzinger.
terwyl Laetitia aanvanklik lae fenolvlakke het en “Een element op sy eie het nie noodwendig vir ons
dan meer produseer na oes. Volgens Kritzinger die antwoorde gegee wat ons gesoek het nie.”
is die fenol produksie in Laetitia te laat en
ONDER Voorbeelde van die geïsoleerde kutikula
wat Kritzinger ontleed het vir haar projek.

V

errimpeling, veral in pruime, is
’n groot probleem in die SuidAfrikaanse vrugtebedryf. Hierdie
na-oes toestand lei tot verkrimping,
verrimpeling en massaverlies van vrugte en
is ’n simptoom van vogverlies. Vogverlies
is veral problematies in Suid-Afrikaanse
pruime omdat pruime vir lang tye gestoor
en meestal per see uitgevoer word.

V

ogverlies word beïnvloed deur ’n verskeidenheid faktore, insluitende temperatuur,
humiditeit en vrugsoort. Daarby speel die spesifieke kultivar ook ’n rol. ’n Onlangse projek deur die
Departement van Tuinboukundige Wetenskap by
Universiteit Stellenbosch het die bydra van verskille
in pruim kultivar tot verrimpeling ondersoek. Dr.
Imke Kritzinger het die navorsing gedoen vir haar
doktorsgraad. Haar promotors was dr Elmi Lötze
en prof. Karen Theron.

DRIE PRUIMKULTIVARS VERGELYK
“Selfs as pruime versigtig hanteer word vanaf oes
tot en met verpakking, sal vogverlies steeds voorkom,” sê Kritzinger. “Daar is ook baie groot verskille
tussen kultivars in terme van hoe geneig hulle is om
te verrimpel.” Kritzinger het drie pruim kultivars
met verskillende tendense met mekaar vergelyk:
Laetitia, Songold en African Delight. Van hierdie drie
is African Delight die mees vatbaar vir verrimpeling
en Songold die minste.
Kritzinger het die lentiselle van ongedeerde
vrugte — sonder krake of gaatjies in die skil —
bestudeer in monsters versamel vanaf drie weke
voor oes tot en met oestyd. Lentiselle is porieë in
die skil wat gaswisseling tussen die vrug en die
atmosfeer toelaat. Pruim kultivars het verskillende
getalle lentiselle, sommige wyer oop as ander. Die
verwagting was dat kultivars met ’n groter aantal
oop lentiselle ’n meer deurlaatbare skil sou hê en
dus meer vog sou verloor. Kritzinger het egter 'n
swak korrelasie tussen deurlaatbaarheid en die
aantal oop lentiselle gevind. Dus is die lentiselle

FOTO'S: IMKE KRITZINGER | UNIVERSITEIT STELLENBOSCH
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Onder die
mikroskoop
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SNIT DEUR STEENVRUGSKIL X 50 000 VERGROOT

Epikutikulêre was

Die skil van 'n steenvrug bestaan uit 'n enkellaag
epidermale selle wat verskeie lae hipodermale
selle bedek. Die opperhuid of kutikula bevat
geen selle nie. Dit bestaan uit kutikulêre lae wat
verbind is met die epidermale selle, sowel as 'n
egte opperhuid en 'n buitenste laag epikutikulêre
was.

Egte kutikula
Kutikulêre lae
Epidermale sellaag
Lentisel

MEER OOR LENTISELLE

Lentiselle is openinge in die epidermis. Hulle
ontwikkel uit stomata wat onklaar geraak het.
Lentiselle kan nie sluit nie, maar hulle mag wel deur
kurkselle verstop of deur die opperhuid bedek word.
Lentiselle is 'n moontlike roete vir vogverlies vanuit die vrug.

DIE PAD VORENTOE VIR VERRIMPELINGSBEHEER
Kritzinger se studie het ook ’n verpakkingstoets
ingesluit wat uiters nuttige resultate opgelewer
het. Om vogverlies te verminder word pruime
soms in hoë-digtheid politeen (HDPE) sakke
verpak. In hierdie studie is ’n reeks HDPE sakke met
mikroperforasies, soos gebruik word in die SuidAfrikaanse vrugtebedryf, vergelyk met lae-digtheid
politeen (LDPE) sake met verskillende getalle
mikroperforasies.
Die studie het getoon dat die LDPE-sakke
verrimpeling in Laetitia verminder met plus-minus
50% en in African Delight met ongeveer 93%. Onder
ideale omstandighede kan die gebruik van LDPE92 en LDPE-72 sakke met mikroperforasies dus
’n praktiese opsie wees om vogverlies te verminder en steeds vrugkwaliteit te behou. Die resultate
moet egter nog bevestig word deur toetse op ’n
kommersiële vlak uit te voer.
“Die mikrogeperforeerde sakke lyk belowend, so
ek dink meer navorsing is nodig in daardie area,” sê
Kritzinger. “Jy sal egter nooit in staat wees om die

Hipodermale sellae

0.2 μm

ANNA MOUTON

probleem heeltemal op te los nie. Dit is maar net
hoe die vrug is.”
Volgens Kritzinger baan die studie die pad vir
ander navorsingsgeleenthede, soos om eetbare
bedekkings te ondersoek. Eetbare bedekkings is
wasagtige stowwe wat soms in sitrus gebruik word
om vogverlies te beperk. Die suksesvolle gebruik
van eetbare bedekkings benodig 'n beter begrip
van die samestelling van die opperhuid. Kritzinger
se studie verskaf ‘n goeie beginpunt hiervoor.
Hierdie projek het drie verkillende kultivars
vergelyk. In 'n ander projek, bestudeer Kritzinger
tans verrimpelde en onverrimpelde pruime van
dieselfde kultivar. Sy hoop om sekere eienskappe
van die was wat verrimpeling in ’n kultivar verminder, te identifiseer.
Die risikofaktore wat Kritzinger ontdek het,
kan ook moontlik deur pruimtelers gebruik word
om teen verrimpeling te selekteer. So kan pruim
saailinge wat dalk vrugte sal produseer met ’n hoë
geneigdheid tot verrimpeling reeds teen ’n vroeë
stadium uitgeskakel word. FQ

Nuwe projek takel verrimpeling in pere
’n Nuwe projek wat fokus op vogverlies in pere
het in April vanjaar afgeskop. Anél Botes van
die Landbounavorsingsraad se Na-oes en
Agroverwerkingstegnologie Afdeling en dr. Elke
Crouch van die Universiteit Stellenbosch se
Departement van Tuinboukundige Wetenskappe
is deel van die projekspan. Die navorsers hoop dat
die projek sal lei tot aanbevelings oor die beste
na-oes- en opbergingsprotokolle om verrimpeling in pere te beperk.
Vogverlies in pere begin met oes en strek
regdeur die na-oes ketting tot by verbruik. Die
proses waardeur waterverlies plaasvind word
beïnvloed deur verskeie faktore insluitend
vrugeienskappe en omgewinsgstoestande soos
humiditeit en temperatuur.
Die navorsers sal begin deur na-oes protokolle
te ondersoek wat tans deur die peerbedryf gevolg
word. Daarna sal hulle na verskeie voor- en na-oes

faktore kyk, onder andere die effek van rypheid
by oes op die deurlaatbaarheid van die vrug se
skil vir waterdamp. Die navorsers sal vrugkwaliteit
evalueer in Packham’s Triumph pere. Pere sal teen
twee grade van rypheid geoes en dan regdeur ’n
gesimuleerde na-oes ketting geanaliseer word.
Verskille in die skil van verskillende kultivars, insluitende Packham’s Triumph, Abate Fetel en Forelle,
by optimale rypheid sal ook bepaal word.
Daarby sal die span poog om praktiese oplossings vir verrimpeling te vind deur die effek van
bevogtigers tydens langtermynopberging te toets.
Hulle sal ook plastiekvoerings wat tydens opberging in kratte gebruik word, bestudeer en spesifiek
let op hoe verskillende posisionering vrugkwaliteit
beïnvloed.
Die projekvoorstel is positief ontvang deur die
peerbedryf. Die span beoog om die projek teen
Maart 2022 af te handel. FQ
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Die stryd teen
verrimpeling

Hoe humiditeit en temperatuur vogverlies in pruime kan
beperk
Deur Grethe Bestbier

V

ogverlies van slegs een persent van
die vrug se totale massa kan veroorsaak dat sommige pruimkultivars
verrimpel. Alhoewel dit ’n na-oes defek is
wat ’n verskeidenheid vrugte affekteer, is
pruime besonder sensitief vir verrimpeling. Volgens Arrie De Kock, senior navorser
by ExperiCo, is verrimpeling van pruime
’n groot probleem in die bedryf en vereis
dringende aandag, met humiditeitsbeheer
as beginpunt.
DIE SKAKEL TUSSEN VERRIMPELING EN
VOGVERLIES
Verrimpeling is ’n na-oes toestand wat veroorsaak
word deur vogverlies. Dit vertoon as plooie op veral
pruime en nektariens. Die graad van verrimpeling
word beïnvloed deur verskeie vrugeienskappe en
omgewingstoestande – sommige bevorder vogverlies en ander werk dit teen.
Verskillende vrugtipes reageer verskillend op
vogverlies. Perskes en appelkose wys byvoorbeeld minder geredelik verrimpeling as pruime.
Sommige kultivars, soos African Delight en Laetitia,
is ook meer sensitief vir vogverlies as ander. Dit is
hoofsaaklik as gevolg van skil-eienskappe – klein
krakies in die skil, kenmerke van die lentiselle en

IMKE KRITZINGER | UNIVERSITEIT STELLENBOSCH
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dikte van die waslaag. ’n Dikker waslaag op pruime
sal gewoonlik vogverlies verminder, terwyl ’n groter
aantal oop lentiselle meer vog verlore laat gaan. Vir
meer hieroor, lees ons artikel op bladsy x.
Omgewingsfaktore soos temperatuur en
humiditeit affekteer ook vogverlies. ’n Hoër vrugtemperatuur verhoog die dampdruk tussen die
vrug se vlees en die onmiddellike omgewing, wat lei
tot meer vogverlies. Humiditeit, nie net in die boord
nie, maar regdeur die produksieketting, speel ook
’n belangrike rol in vogverlies.
Vrugte het ’n relatiewe humiditeit van naastenby
100% maar die relatiewe humiditeit van die omgewing is baie laer. Om vrugte te berg by ’n humiditeit
van minder as 100% sal vogverlies veroorsaak.
Die beweging van water uit die vrug na die
omgewing word gedryf deur die dampdrukverskil
— naamlik die verskil tussen die relatiewe humiditeit
binne die vrug en dié van die omgewing. ’n Groot
verskil verhoog vogverlies. Die dampdrukverskil
word vergroot deur ’n hoër vrugtemperatuur en
'n laer relatiewe omgewingshumiditeit. Eenvoudig
gestel, hoe meer die verskil in tempera
tuur en voginhoud tussen vrug en
omgewing, hoe erger die vogverlies.
Beheer van die damdrukverskil is
daarom baie belangrik vir die voorkoming van verrimpeling. Dit kan
gedoen word deur die humiditeit om
die vrug te bestuur.

vir meer oor
humiditeit en die
meganisme van
vogverlies

verhoog. Op die manier
word vogverlies beperk.
Vog verlies neem egter
weer toe tydens vervoer
na die pakhuis asook blootstelling aan hoë temperature
by die pakhuis.
Tydens opberging word vogverlies in pruime verminder deur die gebruik van
spesifieke verpakking. Vrugte word in geperforeerde
plastieksakke verpak, of in ’n plastiekomslag
geplaas. Die verpakking verhoog die humiditeit om
die vrug en die perforasies reguleer suurstof- en
koolstofdioksiedvlakke. Tydens respirasie gebruik
die vrug suurstof en stel koolstofdioksied vry. Die
perforasies in die sakke of omhulsels hou koolstofdioksiedvlakke laag en suurstofvlakke hoog genoeg
om anaerobiese reaksies, wat ongewensde reuke
en smake veroorsaak, te verhoed.
Na verpakking moet die pruime vinnig afgekoel
word. Verbasend genoeg is vogverlies gewoonlik
uiters hoog gedurende die geforseerde lugverkoel
ingsproses. Lug beweeg onder druk oor die vrugte
en verwyder die voglaag in kontak met die skil.
Hierdie laag sou andersins die vrug beskerm teen
vogverlies. Die vrugte kan ook onder stres geplaas
word indien dit té vinnig afgekoel word, wat interne
skade kan veroorsaak. Daar is riglyne wat gevolg
moet word, sê De Kock. “Ons beveel ’n periode van
tussen 24 en 48 ure aan vandat die warm vrugte die
koelkamer binnegaan totdat dit afgekoel is.”
BEHEER VAN VOGVERLIES VANAF
Uiteindelik neem die dampdrukverskil af soos
OES TOT OPBERGING
wat die vrugtemperatuur daal in die koelkamer.
Volgens De Kock is 'n kombinasie van Hierdie is egter ook een van die fases met die
verskeie tegnieke die beste strategie grootste vogverlies, ten spyte van die relatiewe lae
om vogverlies in pruime te beperk. dampdrukverskil. Die rede is die lang tyd wat die
Eerstens is dit belangrik om by opti- vrugte in die koelkamer vertoef. Volgens De Kock
male rypheid — wanneer vogverlies die word daar te min ag geslaan op humiditeitsregu
laagste is — te oes. Indien die vrug té lering in koelkamers. “Mense gee nie veel aandag
groen geoes word, is die waslaag nog hieraan nie,” sê De Kock. “Ons dink dit mag dalk ’n
nie volledig gevorm nie. As dit té ryp tekortkoming wees.”
is, is hierdie laag soms gekraak. Beide
Relatiewe humiditeit in die koelkamer het ’n
verhoog vogverlies.
reuse impak op dampdrukverskil. Deur die humidDie son kan die vrug se temperatuur iteit van byvoorbeeld 85% tot 95% te verhoog, kan
drasties verhoog terwyl dit nog aan die die dampdrukverskil drievoudig verlaag word, wat
boom hang. Sodra die vrug geoes word, vogverlies aansienlik verminder. Bevogtigers kan
ontwikkel daar ’n groot dampdrukver- ook gebruik word om die humiditeit in koelkamers
skil wat lei tot vogverlies. Deur vrugte te reguleer. “Ons het onlangs ’n projek voorgesna pluk in kratte met ’n nat kombers tel om te bepaal wat presies die beste relatiewe
te bedek, word sonskade verhoed humiditeit is waarby koelkamers bestuur moet
en die humiditeit om die warm vrug word,” sê De Kock. FQ
LINKS African Delight is baie
gevoelig vir vogverlies.
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Lys van Navorsing

Navorsingsprojekte en publikasies oor vogverlies wat deur Hortgro Science
befonds is.
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