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Bestuur van
Deur dr Louis du Pisani

Boere in veral die suurgrasveldgebiede vind dit moeilik 
om skape op die veld te laat oorwinter. Die rede is 
dat die gehalte van die gras (veral die tempo van 
vertering) in die dormante seisoen baie laag daal.
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PRODUKSIE EN SKEER

Die brand van veld was deur die jare ŉ 
omstrede onderwerp, veral omdat dit vir 
lank as ŉ bydraende faktor tot veldagter-
uitgang beskou is en omdat die brand 

van die hooi as vermorsing beskou is.  
Navorsing wat in die jare 80 en 90 in die hoë-

reënval-suurveldgebiede van die oostelike Hoë-
veld en KwaZulu-Natal met veldbrand gedoen is, 
het bewys dat die korrekte toepassing nie tot veld- 
agteruitgang bydra nie en dat dit baie kan  
help om in die hoëreënval-suurgrasveldgebiede 
(800 mm/jaar en meer) beter met skape en beeste 
te kan oorwinter.

Hoe werk die brandveldstelsel? 
Die plaas word in twee gelyke weiblokke verdeel. 
Die een weiblok moet ŉ spieëlbeeld van die an-
der een wees wat betref grootte, veldtipes, aantal 
kampe, weikapasiteit, veldgehalte, ensomeer.  

In die eerste jaar rus Weiblok 1 se veld, terwyl 
Weiblok 2 se veld bewei word. In die daaropvol-
gende jaar, word Weiblok 1 se veld gebrand en be-
wei, terwyl Weiblok 2 se veld rus (kyk tabel hier-
onder). Hierdie siklus word jaar na jaar herhaal.

Wanneer moet die veld gerus  
en gebrand word, en wanneer kan  
beweiding begin?
Die veld rus gedurende die groeiseisoen of van-
af die laaste ryp van die seisoen tot die eerste 
ryp van die volgende seisoen, gewoonlik tussen 
September en April.

Die veld word middel Augustus, voordat die 
veld begin uitloop, gebrand. In die verlede is 
aanbeveel dat die veld eers goed moet uitgroei 
voordat dit die eerste keer bewei word. Dit is 
goed vir die veld, maar nie vir die diere nie. Be-
weiding kan begin sodra die brandveld ŉ groen 
skynsel begin kry.

Is dit nie sleg vir die gebrande 
veld om so vinnig na die brand 
bewei te word nie?
Nie as dit die hele voorafgaande groeiseisoen 
gerus het nie. Onthou, grasse translokeer hulle 
groeireserwes na die wortels sodra dit in die herfs 
begin koud raak. Hulle gebruik hierdie groeireser-
wes om in die daaropvolgende groeiseisoen weer 
te begin groei. ŉ Mens kan na hierdie groeireser-
wes as die brandstof van die grasplant verwys.  

Grasplante wat die hele groeiseisoen gerus het, 
het baie brandstof in die wortels want die hele 
groeiseisoen se opgeboude reserwes lê en wag 
in die wortels vir die volgende groeiseisoen. Die 
brand sal net die droë gras bokant die grond ver-
wyder, maar sal geen invloed op die brandstof in 
die wortels hê nie. Dié grasse is dus ná die brand 
baie groeikragtig.

As ’n mens te lank ná die brand wag en nie die 
goeie groeikrag, weens hoë konsentrasies wortel-
reserwes, dadelik benut nie, groei die gras onder 
die skape uit en verloor ŉ mens die voordeel van 
die brand op skaapproduksie.

Kan die spaarkampe nie net vir 
ŉ rukkie in die rustydperk bewei 
word nie?
Verkieslik nie nie. Dit lei tot laer koolhidrate vir 
translokasie na die wortels. ŉ Mens wil juis die 
wortelreserwes so hoog as moontlik hê wanneer 
die winter aanbreek.

Jaar Weibok 1
(50% van  
die veld)

Weiblok 2 
(50% van  
die veld)

1 Rus Brand en bewei

2 Brand en bewei Rus



37 | Wolboer/Wool Farmer | • •

Die gras kan wel ná die eerste strawwe ryp 
bewei word. Teen daardie tyd is die plant se 
groeireserwes reeds na die wortels vervoer en 
kan daar geen skade meer gedoen word nie.  
Trouens, hierdie praktyk word juis aanbeveel. 
Dit sal die diere in staat stel om die goeie wei-
dingsmateriaal wat bogronds beskikbaar is, te 
bewei.  

ŉ Mens wil ook nie dat die goeie weidingsma-
teriaal tot niet gaan nie. Maak net seker dat daar 
voldoende brandbare materiaal oorbly, anders 
sukkel jy om die kamp behoorlik skoon te brand.

Wat van byvoeding en 
aanvullende voeding?

Geen byvoeding is nodig op die gebrande veld 
nie. ŉ Goeie proteïenlek is noodsaaklik wanneer 
die doodgerypte veld voor die brand bewei word.

As daar ŉ baie droë tydperk ná die aanvang 
van die beweiding van die gebrande veld voor-
kom, kan dit nie skade doen om bale hooi te 
verskaf nie. Wees egter baie versigtig om nie op 
die wyse onnodige vertrapping van die grond (en 
gevolglik erosie) te veroorsaak nie.

Is hierdie praktyk nie riskant 
nie? En as dit ná die brand nie reën 
nie?
Die hoeveelheid reën in die hoëreënvalgebiede is 
relatief betroubaar en die reën bly nie sommer 
heeltemaal weg nie. Wat wel kan gebeur, is dat 
die verspreiding swak kan wees met veral goeie 
lentereëns wat laat kan voorkom.

Dié praktyk word glad nie vir gebiede met 
minder as 800 mm reënval per jaar of gebiede 
met riskante reënval aanbeveel nie.

Besoek die NWKV se webblad vir 
die artikel Boerderystelsel in die 
Hoëveld deur DL van Niekerk vir 
meer inligting. 
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