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Ons leef in ’n wêreld gekenmerk deur grootskaalse 
tegnologiese veranderings. Selfs die gebruik van 

robotika in boerdery is (amper) aan die horison se 
kim. Deur Jorisna Bonthuys

Nuwe blik op

VRUGTE- 
BEDRYF(Deel 2)
Produsente boer vooruit met slim tegnologie

Die aard van landbou het oor die afgelope paar dekades 
wesenlik verander en met die versnelde ontwikkeling van 
tegnologiese innovasies, is dit al vinniger aan die verander 
(sien tydlyn).

Nuwe tegnologie word deurentyd ontplooi, byvoorbeeld 
om vrugte te oes. Hoewel die optrek van plaasplanne met 
ruimtelike data niks nuuts is nie (hetsy afkomstig van 
topografiese kaarte of byvoorbeeld grondkaarte), speel 
dit ’n al hoe groter wordende rol. So verduidelik dr Caren 
Jarmain, onafhanklike navorser gemoeid met FruitLook. 
Talle datastelle word gebruik om hierdie tipe planne saam 
te stel, wat deesdae ook meestal digitaal geproduseer 
word.

Deel van boerdery behels om ’n goeie groeimedium vir 
gewasproduksie te hê. Dikwels weerspieël groeiafwykings 
in blokke grondverskille en grondmonsters word daarom 
in verskillende gebiede geneem. Veldgroei-kaarte word 
ook gebruik om “groeisones” te bepaal waaruit 
grondprofiele saamgestel word. Op grond van chemiese 
ontledings word dan besluit watter tipe aanvullings waar 
nodig is.

Voorts het plantteelt en genetiese ingrypings ook 
bygedra tot die daarstel van ’n hele reeks nuwe kultivars 
wêreldwyd. Die toepaslikste hiervan kan deesdae in elke 
boord of wingerd gebruik word inaggenome unieke 
veldtoestande soos grondprofiele en hellings.

Tegnologie speel ook deesdae ’n reuse rol in hoe gewasse 
bewerk word, sê dr Jarmain. “Meganisasie speel reeds ’n 
belangike rol in die uitdunning van vrugtebome. 

Blaarmonsters word reeds wydverspreid gebruik om vas 
te stel watter plantvoedingstowwe waar benodig word.”

Rekenaars en elektronika word ook reeds in talle stelsels 
soos waterbestuur geïntegreer, onder meer om 
grondwatervog en besproeiing te monitor. Volgens dr 
Jarmain gebruik stelsels soos FruitLook (sien grafika) ook 
hierdie tipe prosesseringsgeriewe wat met 
satellietinligting versoen word.

“Die oes van vrugte is ook reeds beïnvloed deur ruimtelike 
tegnologie deur onder meer inligting oor unieke 
steekproefsones te verskaf. Navorsing oor die gebruik van 
robotika om vrugte te oes vorder fluks en sal na 
verwagting vorentoe ’n al hoe groter rol speel.”

Sal die boord of wingerd van die toekoms met koordlose, 
sentrale netwerke bestuur word? Gaan masjiene die aard 
van landbou oor die komende dekades wesenlik 
verander?

Die spoed waarteen tegnologiese verandering plaasvind, 
gaan produsente noodsaak om hul beleggings en 
vaardighede te herbedink. Dit is mits hulle nie agtergelaat 
wil word nie, sê Martin Butler, senior lektor in 
inligtingstelselbestuur aan die Universiteit Stellenbosch 
Bestuurskool. Butler is ’n navorsingsgenoot verbonde aan 
die Instituut vir Toekomstudies.

“Kunsmatige intelligensie stel rekenaars reeds in staat om 
die soort dinge te vermag wat dekades gelede deur 
wetenskapsfiksieskrywers verbeel is. Produsente sal 
voortaan in elk geval nie soos hul voorsate kan boer nie 
met inagneming van groter wordende hulpbronskaarste,” 
sê hy.

Vandag is elke plaas opnuut weer op die voorpos in ’n 
tegnologiese wildernis. Hoe bestuur jy ’n boord of 
wingerd in hierdie veranderende digitale landskap?

Sedert die vroegste tye poog vooruitstrewende boere om 
hul begrip en bestuur van gewasproduksie te verbeter 
(sien tydlyn). Die laaste paar dekades baat vrugteboere by 
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tegnologiese vooruitgang wat onder meer die 
meganisering van uitdunningsprosesse moontlik maak. 
Grootskaalse outomatisering, biometrika op bestelling en 
genetiese ingrypings word in dié verband uitgesonder.

Presisielandbou – die idee om elke vierkante meter 
grondgebied optimaal te benut – wen ook veld danksy 
nuwe meetinstrumente, tegnologie wat lugfoto’s kan 
neem, en selfone wat outomaties kennis van plekke 
versamel en toestande dokumenteer. Butler glo hierdie en 
ander ontwikkelings kan die landbousektor potensieel in ’n 
meer gerekenariseerde, inligtingsgedrewe rigting voortdu.

Produsente omarm tans verskeie nuwegenerasie-
hulpmiddels om meer insig oor hul wingerdblokke oor 
tyd heen te ontwikkel. Die afgelope ruk blyk 
satellietafstandswaarneming in dié verband baie nuttig te 
wees. Hierdie “satelliet-oë” in die hemelruim het reeds ’n 
magdom toepassings tot gevolg gehad, hoofsaaklik om 
oesproduksie danksy groter eenvormigheid te verhoog. 
Dit word grootliks aangedryf deur die behoefte om meer 
met minder water te produseer.

FruitLook, ’n aanlynhulpmiddel wat satelliettegnologie 
inspan om presisielandbou te ondersteun, wen sedert 2012 
toenemend veld onder plaaslike produsente. Hierdie “data-
gereedskapskis” kan produsente help om meer produktief 
te boer en, waar nodig, hul bestuurspraktyke aan te pas. Dit 
span die jongste satellietstelsels vir afstandswaarneming in 
om produsente te help om water meer doeltreffend te 
gebruik, asook om die groei van die gewasse wat hulle 
verbou, beter te monitor (sien grafiese voorstelling).

Hierdie tegnologie, wat afstandswaarneming en 
geografiese inligtingstelsels benut, is ontwerp om 
produsente in staat te stel om groter beheer oor hul 
boerderypraktyke toe te pas en in die proses hul 
beskikbare hulpbronne meer doeltreffend te gebruik, sê 
dr Caren Jarmain, ’n onafhanklike navorser wat reeds die 
afgelope agt jaar met FruitLook werk. “Die volle potensiaal 
van sulke tegnologie, asook die kombinasie hiervan met 
ander stelsels, word nog nie na behore benut nie,” sê sy. 
FruitLook word gesubsidieer deur die Wes-Kaapse 
departement van landbou en is tans gratis beskikbaar.

Dr Jarmain reken tegnologie vir afstandswaarneming wat 
in presisielandbou ingebou word, bied tans die grootste 
belofte sedert hulpbronverbruik met die Landsat-satelliet 
se bekendstelling in die sewentigerjare inslag gevind het. 
“Die huidige inligtingstydperk maak dit ook moontlik om 
tegnologiese vooruitgang met presisielandbou te 
versoen,” sê sy.

TOEKOMSBOERDERY
Wanneer ’n mens praat van nuwe tegnologie is die 
konteks waarbinne dit toegepas word belangrik, sê dr 
Albert Strever, wingerdboukundige verbonde aan die 
Universiteit Stellenbosch. Ruimtelike data kan produsente 
help om hul hulpbrongebruik te ontleed en, waar 
moontlik, te verbeter. “Die opkoms van berekenings met 
rekenaars het die vermoë vergroot om tegnologie te 
ontwikkel wat kunsmatige intelligensie inspan en in staat 
is om onafhanklik op te tree,” sê hy. “Die plaaslike 
landbousektor begin nog om die gevolge van hierdie 
tegnologiese vooruitgang te begryp.”

Maar die uitdaging is oor heelwat meer as om bloot in te 
haal wat tegnologie betref, of allerhande interessante 
uitvindsels te benut, sê dr Elmi Lötze, ’n navorser by die 
Universiteit Stellenbosch se departement van hortologie. 
“’n Mens genereer nie net hope data sonder om dit te 
interpreteer nie. Ons benodig toepaslike tegnologieë wat 
behoorlik in boerderypraktyke geïntegreer word. ’n Graaf 
is nie ’n nuttige hulpmiddel as jy nie weet hoe om dit te 
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gebruik nie. Dieselfde geld nuwe tegnologie [op 
vrugteplase].”

Hugh Campbell, hoofbestuurder van Hortgro Science, 
meen relevante ruimtelike inligting wat op ’n toeganklike 
manier aangebied word, kan help met objektiewe 
besluitneming op plase. “Groot hoeveelhede data oor dit 
wat in die boorde gebeur, kan visueel uitgebeeld word.  
’n Ruimtelike blik van ’n boord, saam met ’n globale 
posisioneringstelsel (GPS), stel jou in staat om elke boom 
in die boord optimaal te benut. As ’n mens na 
plaagbeheer kyk, is daar toenemend ’n behoefte om dit 
oor ’n wye gebied toe te pas. Ruimtelike inligting stel ’n 
mens in staat om elke individuele boom, boord, plaas of 
streek doeltreffend te bestuur en ook te beplan.”

Dit blyk uit die onlangse MegaBoere-reeks op KykNET dat 
suksesvolle produsente diegene is wat tegnologie inspan. 
“Die nuwe tegnologie soos robotika, intelligente stelsels 
en satellietmonitering bied unieke geleenthede om 
probleme op te los en meer doeltreffend te boer,” sê 
Campbell. “Dit sluit in om meer kostedoeltreffend te wees 
en die veiligheid van werkers te verbeter.” Die uitdaging, 
in die Suid-Afrikaanse konteks, is om terselfdertyd 
produktiwiteit te verbeter.

PLUK DIE VRUGTE VAN RUIMTELIKE 
ONTLEDINGS
“As die tema van die 2000s was om massas data vas te lê, 
is die tema vir 2016 en hierna datagedrewe ontwerp,” sê 
Butler.

Hierdie soort ontwerpdenke is die kern van FruitLook. “Dit 
vang iets vas van die aard van ’n wingerd of boord op ’n 
ruimtelike manier en bied meer as net nog ’n reeks foto’s,” 
verduidelik dr Jarmain. “FruitLook bied toegang tot ’n hele 
nuwe stel inligting oor die wêreld om ons.” Dit is omdat 
satellietsensors detail vasvang wat nie met die blote oog 
sigbaar is nie. Fruitlook bied produsente daarom toegang 
tot ruimtelike inligting met behulp van nuwe 
satellietinligting om gewasgroei, asook watergebruik, oor 
tyd en plekke te meet. “’n Mens kan seker sê dit is 
toekomsboerdery nou reeds in aksie. Dit alles geskied 
sonder dat die produsent ’n vinger hoef te verroer.

Data afkomstig van Fruitlook – hoëresolusiebeelde van  
20 m x 20 m – wys ruimtelike variasies baie duidelik. 
FruitLook verduidelik nie self die redes vir dié variasies nie 
– die  gebruiker moet die data interpreteer.

Die verskillende satellietbeelde word ineengevloei met 
geografiese en weerdata en visueel toeganklik verwerk. 
Die data word met veldmetings nagegaan om die 
betroubaarheid daarvan te boekstaaf.

Nelius Kapp, grondkundige en hortoloog van Prophyta, sê 
FruitLook bied ’n “nuwe meganisme” vir produsente en 
tegniese adviseurs om spesifieke boerderypraktyke in ’n 
boord of wingerd te bekyk. “Een van die grootste probleme 
in die plaaslike vrugtebedryf is die gebrek aan monitering 
op plase. Talle mense doen die basiese, insluitend blaar- en 
grondontledings, maar is nie noodwendig bewus van die 
prentjie op ’n groter skaal nie,” sê hy. “Tegnologie soos 
FruitLook stel jou in staat om groeivariasie in jou blokke te 
bespeur en bied ’n vollediger prentjie oor tyd heen.”

Mico Stander, ’n grondkundige verbonde aan Agrimotion, 
stem saam. “Dit bied ’n tydskaal waarmee jy wingerde of 

boorde kan bekyk en probleme kan bespeur, onder meer 
deur na die biomassa op ’n spesifieke tyd vergeleke met 
ander seisoene te kyk. Dit is tegnologie wat produsente 
kan help om meer doeltreffend te boer.”

FruitLook stel produsente ook in staat om te sien of hul 
wingerde of boorde te veel of te min water kry tydens 
besproeiing. “Dit bied dus ’n geleentheid om water te 
bespaar, maar belangriker, om aan die vereistes vir 
optimale produksie te voldoen,” sê Campbell. “Die 
uitdaging gaan wees om die afwykings op ’n boomvlak 
eerder as boordvlak, of ’n wingerdstok eerder as die vlak 
van ’n wingerdblok, aan te spreek.”

Datavaslegging en -ontleding is van sleutelbelang om 
beste praktyke daar te stel en terselfdertyd produksie te 
verhoog. Dit is die ervaring van Ernst Heydenreich, 
algemene bestuurder van Oak Valley Estate in Grabouw se 
vrugteafdeling. Hy gebruik FruitLook om vas te stel waar 
om grondvogmeters te plaas, dreineringsprobleme te 
identifiseer en ná afloop van die seisoen sy 
besproeiingspraktyke in oënskou te neem.

Bogenoemde voorbeelde is waarom André Roux, 
direkteur van volhoubare hulpbronbestuur in die  
Wes-Kaapse departement van landbou, glo FruitLook bied 
“waardevolle tegniese toepassings” vir plaaslike 
vrugteboere. “As jy jou plaas beter kan monitor, kan jy 
vinniger probleme daarop identifiseer en gevolglik 
vinniger met oplossings vorendag kom,” sê hy. “Dit 
[FruitLook] kan help om veldveranderlikheid op te spoor 
en te bestuur, asook koste te besnoei.”

NUWE BOERDERYWÊRELD
Navorsers, konsultante en produsente stem oënskynlik 
saam: Tegnologiese vooruitgang en die produkte daarvan 
soos FruitLook is besig om die aangesig van die plaaslike 
vrugtebedryf te wysig.

“Die nuwe boerderywêreld is met ons,” sê prof Wiehann 
Steyn van Hortgro Science. “’n Nuwe reeks tegnologiese 
omwentelings is hier.” Vir die landbousektor kan dit 
bestuurspraktyke inlui wat net by tye menslike ingrypings 
gaan noodsaak.

Die volgende tegnologiese aanpassings wat landbou na 
verwagting ingrypend gaan verander, is robotika waar 
boerdery met al minder mense gaan geskied. Navorsers 
soos prof Salah Sukkarieh van die Australiese Sentrum vir 
Robotika sê “intelligente” robotte wat oeswerk doen en die 
werk van plaaswerkers in boorde en wingerde verrig, is 
glad nie meer so vergesog nie. Hy het reeds ’n robot 
ontwerp wat blomme kan pluk en terselfdertyd 
windbestuiwing met stuifmeel selektief kan toepas. Hoewel 
dit nog jare sal duur voordat dié soort tegnologie 
kommersieel beskikbaar is, is moontlikhede hiervoor legio.

Butler reken massasensors, genetika, robotika en 
kunsmatige intelligensie hou tans volop belofte vir die 
landbousektor in.

Is daar dan steeds ’n rol vir mense in die wingerd of die 
boord van die toekoms? ’n Enorme rol, maar nie om 
eenvoudige take met die hand te verrig nie, glo Butler. 
“Rekenaars is ongelooflik vinnig, akkuraat en dom. Mense 
is ongelooflik stadig, onakkuraat en briljant. Saam kan 
hulle ongelooflike dinge vermag, selfs meer as wat ’n 
mens nou oor kan droom.”

Hierdie artikel is ’n aangepaste weergawe van ’n artikel wat onlangs in die SA Vrugtejoernaal verskyn het.  
Ons publiseer dit met vergunning.

– Vir meer inligting, besoek www.fruitlook.co.za of stuur ’n e-pos na dr Caren Jarmain of Ruben Goudriaan by  
info@fruitlook.co.za.


