
 

CANOLA NUUSBRIEF 2015 UITGAWE 3  1 | Bladsy 

 

SOILL PRODUSENTE NUUSBRIEF 

2015 Uitgawe 3 

 

Inhoud 

• Distrik oorsig 

• Plantdiepte en saadplasing 

• Peste en Plae 

• Swambespuitings 

• Paspoort 

Distrik oorsig 
Suid-Kaap:  

Tussen Swellendam en Riversdal het die grond baie goeie klimaat gehad toe daar geplant is en het 

die canola baie goed opgekom en is ‘n plantestand van tussen 30 en 45 op verskeie kampe getel, wat 

ideaal is en baie egalig versprei is. Deurdringende opvolg reën is egter ook nodig in die area. 

Overberg: 

Die Bredasdorp en Bredasdorp-strandveld se canola kom ook mooi op in die meeste gevalle. In die 

Caledon, Rietpoel en Klipdale omgewing is daar ook gevalle waar die canola mooi opkom. Hier is 

ordentlike opvolg rëen ook broodnodig. 

Swartland: 

In die Swartland wag ons nog vir reën alvorens enige iets sal opkom. 
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Figuur 1: ‘n Plantestand van ongeveer 40 plante per m
2
 op die Heidelberg vlakte (Links)en Swellendam (Regs) 

Plantdiepte en saadplasing 
Alhoewel die meeste canola lankal in die grond is moet ons nou observasies maak om volgende jaar 

verstellings te maak aan ons planters indien nodig. In sekere gevalle word gesien dat die canola saad 

in die bankie opkom en nie in die ry nie, dit beteken dat die windspoed dalk te hoog was en die saad 

uit die voor gehop het. Wanneer die planter verbygaan is dit moeilik om die canola saad plasing te 

sien, maar indien jy kunsmis ook saam met die saad plaas en jy sien van die kunsmis hop uit die ry 

dan kan jy redelik seker wees dieselfde gebeur met jou canola. 

Gaan spandeer tyd agter die planter en kyk hoe die saad opkom en ontkiem,sodoende kan daar 

verstellings gemaak word vir volgende jaar. Teen die koste van saad wil ons seker maak elke pit 

beland in die optimum kondisies om vir ons opbrengs te gee. Pasop natuurlik vir te lae wind en 

verstopping van die pype. 

Kyk ook na saaddiepte, dit is maklik waarneembaar as die saad opkom. Maar seker alle saad is op 

dieselfde diepte wat sal bydrae tot ‘n egalige stand. 

In baie klipperige gronde speel die spoed van plant ook ‘n rol in die saadplasing, so hou dit dop as 

toestande bietjie rof raak daar buite, sit maar n rat stadiger. 
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Figuur 2: Die canola saad was op die regte diepte geplant 

Peste en Plae 
 

Slakke: 

Tans is daar baie min probleme wat ondervind word, dalk dink die meeste “ongediertes” dit is nog 

somer! Rondom Swellendam en Heidelberg is daar defnitief slakke, maar die toediening van slakpille 

saam met plant blyk op die stadium suksesvol te wees.  Hou jou stand egter dop sodra dit begin 

opkom sodat jy vroegtydig kan optree indien nog behandeling benodig word. Die aanbeveling bly 

8Kg/Ha, dan word ‘n goeie verspreiding en genoegsame pille verkry op die oppervlakte. 

 

Ander: 

In een geval is snywurms gevind. Bespuiting was egter nie nodig nie. Snywurms kan veral op kampe 

wat met organiese bemesting soos beesmis behandel is, voorkom. Isopodas is ook nog baie rustig en 

pla nog nie, ons hoop dit bly so as die canola begin opkom waar dit nog nie opgekom het nie. 

       
Figuur 3: Snywurm skade 

Swambespuitings op canola 
Die spuit van swammiddels op canola is iets wat baie die afgelope jaar bespreek is. Dit is ‘n groot 

koste komponent en die produsent moet deeglik verstaan waarvoor hy spuit en wanneer die 

optimum tyd is om te spuit. Daar is verskeie middels geregistreer, dus gaan ek nie die middels 

bespreek nie maar eerder die siekte wat geteiken word. 

Swartstam: Swartstam word vroeg gespuit. Die etikette van die verskillende produkte wissel wel, 

maar die beste tyd word aanbeveel tussen 4 en 8 blaar stadium. Verdere punte wat hier in ag 

geneem moet word is die swartstam weerstand van die kultivar wat geplant is. By sekere kultivars 

wat ‘n swakker weerstand het sal ‘n bespuiting meer regverdigbaar wees as by ‘n kultivar wat 

weerstand teen swartstam het. 
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Sclerotinia: Sclerotinia se swambespuiting vind plaas tydens blom, weereens verskil die verskillende 

produkte se etikette, maar die algemene tyd is tussen 30 en 50% blom. Dit sal dus nie help om ‘n 

swammiddel tussen die twee stadiums te spuit nie. Sclerotinia het baie spesifieke omgewingsfaktore 

waaraan dit moet voldoen om voor te kom, vra dus die regte vrae voor jy ‘n bespuiting oorweeg. 

Daar sal nader aan die tyd ‘n gedetaileerde skrywe wees wat meer in diepte hierop ingaan. 

 Paspoort 
Die canola paspoort vir chemiese middels wat op die canola gespuit word sal vanjaar weer in plek 

wees, sien aangeheg in die epos die dokumentasie en vorms wat daarvoor benodig word. In die 

verlede was die canola bedryf in die penarrie dat sekere produkte wat ons nodig gehad het nie 

geregistreer was nie. Sedertien het ons goed gevorder met die registrasie van nuwe produkte op 

canola. Spesiale woord van dank moet aan die betrokke chemiese maatskappye asook die 

registrateur uitgaan. 

Selgs middels wat op canola geregistreer (handelsname en nie aktiewe nie) is sal toegelaat word op 

die paspoort. SOILL het streng kwaliteitsstandaarde en dus is dit belangrik dat u as produsent u rol 

hierin verstaan en besef. Monsters wat gehou word met lewering word ontleed vir enige residue en 

dit kan nagespeur word tot op produsent vlak. 

Soos in die verlede sal geen lewerings moontlik wees voordat die paspoort ingehandig is nie. Die 

paspoort moet asb vroegtydig ingehandig word sodat dit nagesien kan word voordat lewerings kan 

plaasvind. Indien daar enige vrae is moet nie huiwer om ons te kontak in die verband nie. 

Indien u nie die nuusbriewe wil ontvang nie, stuur asb ‘n epos om u naam van die lys af te verwyder. 

Groete 

Franco le Roux  

Epos: franco@soill.co.za  

Tel: 028 514 3441 

Sel: 082 663 0640 

Faks: 086 759 3463 

 

 


