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Nuwe blik op

VRUGTE- 
BEDRYF(Deel 3)
FruitLook monitor wingerde met satelliete

FR
UI
TL
OO
K FruitLook, ’n aanlyn-hulpmiddel wat satelliettegnologie 

inspan, versamel bruikbare inligting wat nie met die blote 
oog sigbaar is nie.

“Dit bied ruimtelike inligting waarmee produsente kan 
help vasstel hoe hul gewasproduksie vorder, asook wat 
die waterstatus daarvan oor tyd heen is, vergeleke met 
ander seisoene,” sê dr Caren Jarmain, ’n onafhanklike 
navorser by FruitLook. “Dit stel jou in staat om gebiede te 
identifiseer waar wingerde of vrugtebome sukkel om te 
groei of waterskaarste ondervind.”

Dit is danksy FruitLook se unieke ontwerp wat onder 
meer satelliet-, geografiese en weerdata benut. Die 
satelliete versamel inligting wat verband hou met groei, 
watergebruik en stikstof in wingerde en boorde. Hierdie 
inligting word vir produsente in gebruikersvriendelike 
kaarte omgeskakel.

FruitLook bied dus ’n soort landbou-intelligensiediens 
wat tans gratis aan produsente beskikbaar is danksy ’n 
subsidie van die Wes-Kaapse Departement van Landbou. 
FruitLook verskaf data vir ’n gebied wat oor sowat  
170 000 ha in die vrugteproduserende streek van die  
Wes-Kaap strek.

Talle produsente sê hulle gebruik FruitLook se unieke 
datastelle om hul bestuursbesluite in te lig, sê dr Jarmain. 

Sommige gebruik dit om siektekolle in wingerde of 
boorde te bespeur. Ander span dit in om watergebruik en 
-doeltreffendheid oor groot gebiede te monitor.  
Talle produsente sê dit help hulle ook om 
kostedoeltreffend te boer.

FruitLook-data word uit individuele satelliet-
beeldelemente van 20 m x 20 m saamgestel waarmee 
verskille in en tussen wingerde (en boorde) sigbaar 
word. Dit bevat onder meer inligting oor die stand van 
gewasproduksie, hoe goed plante groei en hoeveel 
blaarbedekking daar is wat met spesifieke aanduiders 
uitgelig word (sien grafika [M4]).

FruitLook-data oor biomassa-produksie verteenwoordig 
byvoorbeeld die totale hoeveelheid droë materie (in 
kilogram) wat in ’n week in ’n bepaalde wingerdblok 
geproduseer word. Dit sluit alle wortel- en blaargroei, 
onkruid en dekgewasse in.

“Hierdie aanduider word aansienlik deur bestuursbesluite 
op plase beïnvloed, asook deur eienskappe van die 
onderskeie wingerdblokke,” sê dr Jarmain. “Jong wingerde 
of boordaanplantings sal byvoorbeeld minder biomassa 
produseer as stokke wat ten volle dra. Daar word 
gewoonlik ook minder biomassa geproduseer aan die 
begin en einde van die (groei)seisoen.

Satelliete wat in die lugruim bo die aarde wentel, is deesdae nuttig om toestande 
in wingerde en boorde te help monitor. Deur Jorisna Bonthuys
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SOMERLENTE HERFS

bied produsente weekliks drie aanduiders van groei om gewasproduksie
mee te monitor, naamlik biomassa-produksie, 'n plantegroei-indeks en 'n blaardekking-indeks
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Biomassa-produksie
Hoeveel kilogram droë plantmateriaal word 
weekliks per hektaar geproduseer? Dit sluit in 
blare, stamme, jong lote, vrugte, wortels, asook 
dekgewasse en onkruid indien teenwoordig.0 - 2500kg

Blaardekking-indeks
Blik op digtheid van 
blaardekking vergeleke met 
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“Aan die begin van die seisoen kry die bladwisselende 
plante lewe wanneer hulle ’n aktiewe groeifase betree. 
Aan die einde van die seisoen begin die wingerde of 
vrugtebome se blare verkleur, die chlorofil daarin word 
afgebreek en die plante gaan ’n rustydperk binne. 
Weerstoestande en seisoene speel ook ’n rol in hoe 
FruitLook die toestande in bepaalde boorde of wingerde 
beskou. Hoogsomer is sonenergie wat vir fotosintese 
gebruik word byvoorbeeld ook meer geredelik beskikbaar 
as gedurende die lente of herfs.”

MEER OOR GROEIDATA
FruitLook se aanduiders oor biomassa-produksie 
in ’n wingerdblok moet regdeur die seisoen min 
of meer eweredig bly. “Binne ’n blok wingerd of ’n 
boord dui variasie daarop dat die blok nie eweredig 
op bestuurspraktyke reageer nie weens een of ander 
onderliggende rede,” sê dr Jarmain. “Maar dit kan ook 
aan onderliggende verskille in grondtoestande of 
besproeiingskwessies toegeskryf word. Afwykings wat 
betref die blok se groeipatroon van week tot week kan 
moontlik aan besproeiingsprobleme of peste en plae 
toegeskryf word.”

Môreson Trust, ’n groot vrugteprodusent naby Villiersdorp, 
gebruik FruitLook om besproeiingsbesluite in te lig, asook 
probleme met peste hok te slaan. Kobus Swanepoel van 
Môreson Trust sê dit is nuttig om onder meer gebiede te 
identifiseer waar gewasproduksie deur siektetoestande 
beïnvloed word, wat kostebesparings meebring.

“In 2012 het FruitLook relatiewe lae biomassa-produksie 
in ’n spesifieke blok getoon wat ooreengestem het met 
aalwurmbesmetting. Dit het ons gehelp om die besmette 
gebied te identifiseer. Ons het net die nodige gebied 
geteiken en in die proses ongeveer 75 tot 80% minder 
plaagdoders gebruik as wat ons andersins sou.”

Swanepoel sê dit baat Môreson Trust om onder meer ’n 
oog op FruitLook se aanduider oor biomassa-produksie 
te hou. Dit help om seisoenale veranderings, groei in 
verskillende gebiede en die doeltreffendheid van hul 
bestuursingrypings te monitor, sê hy. Sien grafika M5 vir 
’n voorbeeld van dié soort denkproses wat hieroor gevolg 
word.

Jacques Crous, ’n hortoloog van First Fruits Consulting, 
het ’n soortgelyke ervaring met FruitLook gehad wat 
gehelp het om probleme in sy sitrusboorde te identifiseer. 
Crous het probleme in ’n jong boord ondervind wat in 
2013 op hul familieplaas in die Nuy-vallei gevestig is.

“Volgens die aanduider het die biomassa-produksie 
aansienlik afgeneem, maar sonder ’n ooglopende rede. 
Ons het ondersoek ingestel en grootskaalse besmetting 
met (sitrus)blaaspootjie bespeur.”

Hoewel plaagbeheer dadelik toegepas is, was die 
biomassa-produksie volgens FruitLook hierna steeds 
ondergemiddeld vir ’n tydperk van drie weke en was dit 
weens die verlies aan nuwe blaargroei en permanente 
skade aan jong groeipunte.
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verskaf data aan produsente waarmee hulle beter besluite oor hul plase kan neem

Doelwit: Verminder koste en verliese deur probleme op te los         WAAR en         WANNEER dit nodig is
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Onveranderd? Onveranderd?

Só lyk 'n gra�ek
op fruitlook.co.za
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met die
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verband

Só lyk 'n ruimtelike beeld van 'n
produksieblok op fruitlook.co.za

Hoe? Gebruik FruitLook om die presiese         ligging van probleme vas te stel, asook die          tydsraamwerk

Kan as gevolg van hellings/ grondvariasies wees

Moontlik weens uitdunning, gedeeltelike oes van
gewasse, veranderings in besproeiingstoediening, ens.
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– Vir meer inligting, besoek www.fruitlook.co.za of stuur ’n e-pos na Caren Jarmain of  

Ruben Goudriaan by info@fruitlook.co.za.

“FruitLook het in hierdie geval beslis gehelp om die 
oorsaak van die probleem te identifiseer. Dit was 
ook nuttig om die gevolge van die probleem op die 
langtermyn te kwantifiseer sou dit nie betyds onder 
beheer gebring word nie,” sê Crous.

Hoewel FruitLook nie die rede kan bied waarom biomassa-
produksie afgeneem het nie, gee dit ’n goeie idee waar 
om te begin soek na die redes hiervoor. “FruitLook stel 
produsente in staat om hul boorde en wingerde met 
soortgelyke profiele op verskillende tye met mekaar te 
vergelyk,” sê Crous. “Dit is belangrik om plaastoestande 
deurentyd behoorlik te monitor en dit is waarom die 
groeidata, wat weekliks beskikbaar gestel word, so nuttig 
is om uitskieters vroegtydig te bespeur.”

Crous beskou FruitLook as “besonder nuttig” om variasies 
in sy boorde te help uitskakel. Dit blyk elke gewas het ook 
’n unieke seisoenale groeikurwe en dit word in FruitLook 
se data weerspieël. As hierdie kurwes verander, is daar 
waarskynlik die een of ander rede waarom die boom of 
stok nie optimaal kan fotosinteer nie.

“Produsente streef meestal na eenvormigheid in ’n blok of 
boord, aangesien dit op eenvormigheid in produksie dui,” 
sê Crous. “FruitLook help om die omvang van ruimtelike 
variasie in ’n boord (of wingerdblok) te identifiseer.”

WATERGEBRUIK EN BIOMASSA
In die Breederivier-vallei gebruik Petrus Steyn van 
VillaCrop Protection, FruitLook onder meer om groei in 
jong boorde te monitor en gebiede daarin te identifiseer 
wat te min of te veel water kry.

Hy meen FruitLook kan produsente help om dele van 
wingerde of boorde wat swakker as die res produseer, te 
identifiseer en hul bestuurspraktyke dienooreenkomstig 
aan te pas.

“In die Robertson-streek het ons byvoorbeeld ’n nuwe 
perskeboord gehad wat om onverklaarbare redes 
vroeg in die seisoen weinig groei getoon het,” vertel hy. 
“FruitLook-data het getoon dat die mees kwesbare kolle 
in die nuwe boord baie met soortgelyke kolle in dieselfde 
boord ooreenstem wat vroeër onder siektes deurgeloop 
en sedertdien verwyder is. Ons het dit aan probleme met 
hervestiging toegeskryf en kon toe na die redes hiervoor 
soek deur die nodige toetse te doen. Dit blyk daar was 
toe groot probleme met aalwurms. Danksy FruitLook 
kon ons die besmette gebied vroeg genoeg behandel en 
vrugskade voorkom.”

In dié geval het FruitLook, saam met blokinspeksies en 
toetse, gehelp om ’n verskil in die groeipatrone van jong 
bome te identifiseer. “Dit het ons in staat gestel om op 
die gebied te fokus wat voorheen besmet was en ons 
plaagbeheer-strategie dienooreenkomstig aan te pas om 
skade aan vrugte te voorkom,” sê hy. “Die boord toon nou 

goeie produksie en FruitLook het hiermee gehelp danksy 
tydige waarnemings.”

Jaco Engelbrecht, ’n wingerdboukundige van Boland 
Kelder in die Paarl, gebruik FruitLook-data om onder 
meer besproeiingsprobleme in wingerde te help 
identifiseer. “Ons gebruik dit om ons bestuurspraktyke 
aan te pas wanneer die plante dit die nodigste het om 
biomassa-produksie gematig te hou. Die data kan help 
vasstel waarom opbrengste in een blok of boord meer 
is as in ’n ander of wat die effek van besproeiing op 
gewasproduksie is.”

Karin Cluver, bestuurder van die vrugteafdeling op 
die plaas De Rust naby Grabouw, gebruik op haar 
beurt FruitLook se aanduiders vir biomassa-produksie, 
watergebruik en evapotranspirasie-tekorte. “Hierdie 
aanduiders hou dikwels met mekaar verband en 
beïnvloed mekaar. “’n Skerp toename in evapotranspirasie 
sal byvoorbeeld meebring dat minder biomassa 
geproduseer word weens waterstres.”

Cluver vergelyk hierdie datastelle weekliks om vroegtydig 
haakplekke hok te slaan, onder meer wat swak groei in 
sekere boorde betref. “Ek vind FruitLook veral nuttig om 
historiese data van vorige seisoene te bekyk en blokke 
met mekaar te vergelyk,” sê sy. “Dit stel my in staat om die 
effek van verskillende bestuursplanne onder die soeklig te 
plaas. As jy jou plaastoestande verstaan en monitor, is dit 
makliker om redes vir die veranderings wat bespeur word, 
te vind.”

Daar word nou sowat 20% minder water op De Rust 
gebruik danksy die gebruik van FruitLook se data oor 
biomassa en watergebruik, sê Cluver. Dit is omdat hulle 
nou in staat is om boorde doeltreffend te monitor, 
veral vroeg in die seisoen. “Die data stel ons in staat om 
deurentyd ons gewasproduksie te herbedink en vas te stel 
of ons te veel of te min water gee.”

Distell gebruik weer die groei-aanduiders om druiwe van 
’n verlangde gehalte aan te koop en apart te hou vir die 
maak van topgehalte wyn. Isabel Habets van Distell sê dit 
is ook nuttig om groeiverskille binne blokke te bespeur en 
daarvolgens te pars. Distell gebruik dit om te kontroleer 
of ’n blok of deel daarvan nie so goed vaar nie en om 
aanbevelings oor besproeiingskalibrasies te maak.

Bogenoemde voorbeelde wys hoe FruitLook produsente 
help om toenemend presisie-landbou toe te pas, sê dr 
Jarmain. “Dit kan produsente help om meer doeltreffend 
te boer. FruitLook help produsente om die gevolge 
van sekere bestuursbesluite op gewasproduksie 
beter te verstaan. Dit raak al hoe belangriker gegewe 
hulpbronskaarstes en verhoogde produksiedruk in ons 
streek.”

In Deel 4 kyk ons hoe FruitLook gebruik word om 
bestuursbesluite in wingerde en boorde te help rig.

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


