Nuwe blik op

VRUGTEBEDRYF

(Deel 4)

FruitLook steun besproeiing op vrugteplase
Produsente gaan voortaan meer met minder moet vermag, veral wat beskikbare varswaterbronne
betref. Ons kyk hoe die aanlyn-datadiens FruitLook produsente help om hul “buitelug-fabrieke”
beter te bestuur, veral wat waterverwante kwessies betref. Deur Jorisna Bonthuys

WATERFEITE
•

Ongeveer 8% van Suid-Afrika se grondgebied lewer
meer as die helfte van die land se varswaterbronne.

•

Landbou gebruik twee derdes (66%) van die water
wat toegewys word. Dié sektor is die grootste
watergebruiker in Suid-Afrika.

•

In die Wes-Kaap word ongeveer 43% van beskikbare
waterbronne deur landbou vir besproeiing benut.

•

Vrugtegewasse benodig tussen 7 000 m³ en 11 000 m³
water per hektaar per jaar, afhangend van die soort
gewas en waar dit verbou word.

•

Sowat 240 600 ha is onder besproeiing in die Wes-Kaap,
waaronder 186 400 ha vrugte en 8 000 ha groente.

•

Talle bedrywe maak op reënval vir droëland-verbouing
staat. In die Wes-Kaap word ongeveer 468 000 ha graan
(koring, canola, gars en tef ) jaarliks aangeplant wat
direk van reënbuie afhanklik is. Nog 400 000 ha lusern
word verbou wat aanvullend besproei moet word.

•

Weens die onlangse droogte is ’n beraamde verlies van
sowat 200 000 ton koringproduksie verlede jaar in die
Wes-Kaap gely.

•

Altesame 1 mm verdamping per dag is gelykstaande
aan ’n vogverlies van 10 m³ per hektaar per dag.

•

Een liter verdamping per sekonde per hektaar is
gelykstaande aan 8.640 mm per dag.

Bronne: FruitLook, WWF-SA, Wes-Kaapse Departement van
Landbou, VN se kos-en-landbouprogram.

Die afgelope seisoen was besonder droog in talle
dele van die land, grootliks weens die voorkoms
van ’n El Niño-weerverskynsel wat wydverspreide
droogtetoestande veroorsaak het.
Talle produsente steier onder die effek wat
watertekorte in kritieke tydperke gedurende
die groeiseisoen gehad het. Vir talle het dit
produksieverliese meegebring.
Produsente benodig kennelik betroubare en
toepaslike inligting om hul bestuursbesluite in te
lig en hulle aanpasbaar vir sulke terugslae te maak.
Dit is gelukkig reeds moontlik om waterslim te
boer danksy FruitLook, sê André Roux, direkteur
van die afdeling Volhoubare Hulpbrongebruik
in die Wes-Kaapse Departement van Landbou.
Talle produsente gebruik reeds hierdie aanlynhulpmiddel om hul insig te verbreed wat betref
waterverbruik op plase. Dit help om hulpbrondoeltreffend te boer, meen hy.
Bykans die helfte van produsente wat dit
reeds benut, sê hulle het danksy FruitLook hul
watergebruik met ’n tiende kon verminder. Een
uit elke 10 sê hulle gebruik nou bykans ’n derde
minder water as tevore. Die meerderheid beskou
dit ook as nuttig om te help vasstel of hulle te
veel of te min besproei het. Meer as die helfte van
diegene wat dit reeds gebruik, reken FruitLook kan
help om haakplekke met besproeiing te bespeur,
byvoorbeeld weens pype wat lek.
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Maar presies hoe werk dit? “FruitLook benut die
jongste satelliettegnologie om produsente te help om
gewasproduksie en -groei, asook waterverbruik, meer
presies te help bestuur,” verduidelik dr Caren Jarmain.
Sy is ’n onafhanklike navorser en navorsingsgenoot by
die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Geografiese
Ontledings en is reeds ’n geruime tyd met FruitLook
gemoeid.

aan produsente gebied. Dit hou verband met werklike
verdamping, verdampingstekorte en hoe doeltreffend
biomassa-waterverbruik word. Dit verwys na hoeveel
groei plaasgevind het met die hoeveelheid water wat
in die proses gebruik is. FruitLook se inligting oor
verdampingstekorte kan onder meer help vasstel of jou
boord of wingerdblok waterskaarste ondervind of selfs
oormatig besproei word (sien grafika hier bo).

Hierdie tegnologie bied unieke dataprodukte vir
vrugteboere wat met behulp van afstandwaarneming
saamgestel word, sê sy. FruitLook is tans verniet
beskikbaar in die Wes-Kaap danksy ’n subsidie van die
provinsiale departement van landbou hiervoor. “Die
dataprodukte word ontwikkel aan die hand van inligting
wat met behulp van afstandswaarneming versamel word.
Satellietfoto’s word byvoorbeeld geneem van dit wat
sigbaar en soms onsigbaar is vir die menslike oog,” sê dr
Jarmain. “Die satelliete, wat gereeld oor die vrugtestreek
vlieg, kan onder meer aandui hoe goed die gewasse
wat jy verbou groei, hoeveel water dit verbruik en hoe
doeltreffend dit plaasvind.”

“FruitLook help om probleme wat plaas-spesifiek is, te
identifiseer,” sê dr Jarmain. “Dit kan selfs aandui watter
gedeelte van jou boord of wingerd waterskaarste
ondervind,” sê sy. Dit help produsente om met groter
sekerheid te boer en kan help geld spaar, veral wat
besproeiingsuitgawes betref.

FruitLook help produsente dus verstaan hoe die
gewasse wat hulle verbou, reageer as deel van die groter
watersiklus, onder meer wat verdamping betref. Danksy
’n beter begrip van hoe vog vanaf die aardoppervlak in
die atmosfeer beweeg, kan produsente waterverbruik
dienooreenkomstig wysig.
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FruitLook benut die jongste tegnologie vir
afstandswaarneming, saam met weerdata en komplekse
algoritmes. Hieruit word drie waterverwante aanduiders

Talle produsente sê FruitLook bied hulle ’n nuttige
hulpmiddel om die groter prentjie raak te sien, veral wat
betref waterbehoeftes op hul plaas.
Boere weet besproeiingsroosters verloop nie altyd
klopdisselboom nie en ’n mens ondervind soms ook
probleme met grondvogsensors. Daarom moet jy
voortdurend jou unieke plaasresep aanpas op grond van
spesifieke toestande, insluitend plantontwikkelingsfases
en stresfaktore.
Dit is juis hier waar FruitLook nuttig is om probleme te
identifiseer wat betref hoe goed besproeiingstelsels
funksioneer, sê Nelius Kapp, direkteur van Soil2Root
Technologies. Hy gebruik FruitLook reeds ’n paar jaar lank,
onder meer deur te kyk na die aanduiders oor biomassa
en verdampingstekorte as aanduider van strestoestande.

Op sy beurt vind Anton Müller, tegniese adviseur
by Kromco, FruitLook nuttig om onder meer
besproeiingsprobleme te identifiseer, grondvogsensors
uit te plaas, dreineringsprobleme uit te wys en te
bepaal hoe doeltreffend besproeiingsplanne gedurende
’n bepaalde seisoen was. “FruitLook help ’n mens
mooi uitpluis watter effek besproeiingsroosters op
gewasproduksie gehad het,” sê hy.
Te veel en te min besproeiing kan albei ’n negatiewe
impak hê op hoe doeltreffend waterverbruik in ’n boord
of wingerdblok plaasvind. Dit kan produksie negatief
beïnvloed.
Volgens Müller help FruitLook produsente om die werklike
waterverbruik van die gewasse wat hulle verbou, beter te
begryp. Hierdie tipe inligting help produsente verstaan
presies hoeveel water die gewasse wat hulle verbou
gedurende ’n bepaalde seisoen verbruik, hoe doeltreffend
dit plaasvind en watter invloed waterverbruik en
klimaatstoestande op gewasproduksie het. “Danksy
FruitLook het produsente nou ook toegang tot plaasspesifieke inligting wat oor verskillende seisoene heen
strek en as verwysingspunt kan dien. Ek vind so iets baie
nuttig,” sê hy.
Van die produsente in die Grabouw-distrik kon reeds
daarin slaag om waterverbruik in hul boorde vroeg in die
seisoen met ongeveer ’n derde (30%) te verminder. Dit
is gedoen deur FruitLook saam met grondvogsensors te
gebruik.
Soms is daar kwessies wat met besproeiing verband hou
wat aanvanklik eers deur groei-aanduiders uitgewys
word. Müller verwys hier byvoorbeeld na ’n geval waar
’n appelboord van vyf hektaar in Januarie vanjaar met
rooispinnekopmyt besmet is.
“FruitLook se aanduider oor verdampingstekorte het
getoon die boord het vroeg Januarie strestoestande
beleef,” vertel hy. “Ons het geïntegreerde pesbeheer
op die plaas onder die soeklig geneem en besluit om
die waterskedulering aan te pas. Terselfdertyd het ons
biologiese beheermaatreëls toegepas eerder as om
op groot skaal insekdoders te spuit. Dit blyk ons kon
strestoestande in die boord aansienlik verminder deur
watertoediening te wysig. In hierdie geval was die
pesprobleem grootliks ’n besproeiingsprobleem.”
Jaco Engelbrecht, ’n wynboukundige werksaam in
die Boland, gebruik dikwels FruitLook se data oor
verdamping saam met die groeidata. Dit help om
vroegtydig probleme te bespeur, sê hy. “FruitLook
help ons om bestuurspraktyke te wysig wanneer
die plante dit benodig. Indien nodig kan ons
besproeiing dienooreenkomstig aanpas en verhoed dat
biomassaproduksie te vinnig daal of styg.”
Kapp benut FruitLook se biomassadata dikwels saam
met die aanduiders oor water. Hy gebruik byvoorbeeld
die data oor verdampingstekorte om te besluit waar om
grondvogsensors uit te plaas.
Die waarde van FruitLook kom volgens hom veral na
vore wanneer dit saam met grondvogsensors, data van

weerstasies en fisiese besoeke in ’n boord of wingerd
benut word. “FruitLook gee ’n mens ’n goeie oorsig oor
die huidige seisoen, maar stel jou ook in staat om vorige
seisoene in aanmerking te neem. Dit help ’n mens om
besluite oor waterskedulering te neem,” sê hy. Sien
grafikas op bl. 63 en 64 vir 'n paar praktiese voorbeelde.
“FruitLook is nuttig om gebiede te identifiseer wat
verdampingstekorte ondervind. Maar dit sal nie die redes
hiervoor verskaf nie. Dit hou moontlik met windtoestande,
peste en atmosferiese stresfaktore soos ’n hittegolf
verband. ’n Mens kan daarom nie net op ’n satellietbeeld
staatmaak nie. Jy moet steeds die data van naderby
ontleed.” Hiervoor moet toestande wat uniek aan die plaas
of streek is, in aanmerking geneem word, benadruk hy.
Len van der Merwe, bestuurder van Ratelfontein Boerdery
naby Villiersdorp, stem saam. Hy gebruik FruitLook reeds
ongeveer twee jaar lank om hom met bestuursbesluite te
help. “FruitLook bied my ’n terugblik oor die seisoen en
help om van die besproeiingsbesluite onder die soeklig te
neem. Ek gebruik weekliks hierdie data, saam met lesings
afkomstig van grondvogsensors.” Die grondvogsensors
bied data vir ’n spesifieke plek oor tyd heen, terwyl
FruitLook danksy afstandswaarneming ’n oorsig oor die
hele plaas bied.
Hy beskou FruitLook as ’n nuttige hulpmiddel om
presisie-landbou toe te pas. Dit help ook wanneer hy
waterskedulering wil kalibreer en om grondtoestande
te visualiseer. “FruitLook help om seker te maak of dit
waarmee jy verlede week of vroeër die seisoen besig was,
gewerk het. Ons het uiteenlopende grondtoestande en
moet faktore soos dreinering en hellings in aanmerking
neem wanneer ons probeer vasstel waarom een gedeelte
daarvan meer biomassa oplewer of gouer uitdroog as die
res. FruitLook is nuttig om verskillende dele van ons plase
met mekaar te vergelyk.”
By Spier naby Stellenbosch word FruitLook gebruik
om kwalitatiewe ontledings van die wingerde te doen.
Orlondo Philander van Spier sê dit help om optimale
besproeiing te verseker. “FruitLook se kaarte wys duidelik
as daar verskille in blokke is, soos of dit swak of geil
groei en of droë of nat toestande voorkom. Dit gee ook
aanduidings van wat nog skort voordat jy simptome met
die blote oog kan waarneem.”
JC Goosen van DP en JC Goosen Boerdery naby Ceres
monitor ongeveer 300 ha vrugteboorde met FruitLook
se hulp. Hy ontvang weekliks vogmeterdata en bekyk
dit saam met FruitLook se inligting om vas te stel
of daar die vorige week enige tekorte of oormatige
besproeiing was. Dit bespaar hom baie tyd. “Met
FruitLook kan ek al my blokke in anderhalf uur
deurgaan. Dit maak dit ook moontlik om doelgerig
na sekere blokke te kyk tydens veldondersoeke.”
FruitLook is veral nuttig om met die verloop van tyd
op ’n plek, oor seisoene heen, terug te kyk en jou
besproeiingsplanne te ontleed. “’n Mens kry ’n beter
prentjie oor wat nou eintlik op jou plaas aangaan wanneer
jy FruitLook se data met jou bestaande bestuurspraktyke
integreer,” sê Müller.

Hierdie artikel is ’n aangepaste weergawe van ’n artikel wat vroeër 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 Caren Jarmain of
Ruben Goudriaan by info@fruitlook.co.za.
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