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 LBW VRA . . . 

MNR. DAWIE 
ROTHMANN

WAT WAS JOU 
BESTE BOERDERY-
BESLUIT? 
Om in die waardeketting te belê. Daarby 
het kontrakte en standaarde waaraan ons 
moet voldoen, ons genoop om presisie-
bestuur toe te pas in alles wat ons in ons 
pakhuise en op die lande doen.

WAT IS JOU GROOTSTE  
STRUIKELBLOKKE?
’n Gebrek aan mededingende prysstygings 
en diefstal.

WAT IS DIE BESTE RAAD WAT JY  
AL GEKRY HET?
My pa, Doeks, het my geleer om my voete 
altyd plat op die aarde te hou, dat jy nooit 

te oud is om iets by iemand te leer nie, 
dat jy nie moet dink jy weet alles nie 
en om jou kennis aan ander oor te dra.

WAT IS DIE LEKKERSTE VAN 
GROENTEBOERDERY?

Om te sien hoe wonderlik die natuur met 
groeifases is. Ook om te weet jy kan aan 
die mense daar buite voedsel voorsien.

WAT IS DIE GROOTSTE BOERDERY-
FOUT WAT JY GEMAAK HET? 
Om nie ná skool verder te studeer en my 
kennis verder te verbreed nie. Ek wou 
dadelik plaas toe kom om te boer. 

 
WATTER TEGNOLOGIE IS ONMISBAAR? 
Presisiemetodes om alles te meet en te 
weet op die plaas, soos Agri Technovation 
en Food Safety Management Systems. 
Jaarliks word oudits gedoen vir sertifise-
ringsprogramme, soos Global Gap, soos 
wat kettingwinkels vereis. 

hektaar geoes. Deesdae is die gemiddelde 
opbrengs ongeveer 6 000 sakkies per hektaar. 
Met ’n nuwe kortdaguiekultivar, Maragogi, 
wat deur die Nederlandse maatskappy De 
Groot en Slot geteel en in Suider-Afrika deur 
Klein Karoo Saadbemarking versprei word, 
het Dawie die afgelope oestyd 6 980 sakkies 
per hektaar behaal (waarvan 90% eerste klas 
en net 10% tweede klas was). Dit is sowat 
980 sakkies meer as sy gemiddelde opbrengs 
in ’n goeie jaar.

Hulle plant net kortdaguie in die noorde 
omdat die dae korter as in die suide is, waar 
langdaguie verbou word.

Dawie meen die volgende wenke is be-
langrik vir suksesvolle uieverbouing:
■■ Begin by ’n goeie, fyn saadbed omdat die 
saad regstreeks in die grond gesaai word.

■■ Plant net saad van ’n baie hoë gehalte van 

die water egter nie so erg besoedel dat dit na-
delig vir landbougewasse is nie. Die hiasinte, 
wat wel die dam se waterhouvermoë inkort, 
het ’n goeie doel deur die besoedeling teen 
te werk. Boere moet nogtans middels byvoeg 
wanneer hulle die water met chemikalieë 
vermeng om siektes en plae te bestry. 

Dawie oorweeg dit om ’n filtreerstelsel te 
installeer om onsuiwerhede uit die water 
te verwyder ten einde die supermarkte aan 
wie hy die meeste van die groente verkoop, 
tevrede te hou.

MOEILIKE TOESTANDE
Brits is terselfdertyd een van die moeilikste 
gebiede vir uieverbouing omdat die weer so 
onstabiel is. Dit word baie warm en die hu-
miditeit styg hoog. Wanneer die kwik bokant 
36 °C styg, is dit moeilik om gewasse gelukkig 
te hou, al besproei die boer. Gewasse staan 
dan in nat grond, maar die blare verlep.

Dawie plant ook koring, sojabone, lusern 
en mielies ter wille van wisselbou met die 
groente. Die gewasopeenvolging is gewoonlik 
kool gevolg deur beet, wortels, koring, sojabo-
ne en dan weer terug na ’n groentegewas om 
grondgedraagde siektes te bekamp. Hy behaal 
twee en ’n halwe oeste per jaar per land. 

Van die ernstigste groentesiektes is wit bol-
vrot by uie, rhizomania by beet en skurfsiekte 
by wortels. Sclerotinia kom in baie nat, warm 
jare by sojabone voor, maar gelukkig nie elke 
jaar nie. Mielies ondervind nie juis probleme 
nie. Dawie plant egter nooit koring ná mielies 
nie, anders kan fusarium ’n probleem raak.

VEREISTES VIR UIE-SUKSES
Doeks het al in die vroeë 1980’s begin uie 
plant. Daardie tyd het hy maar gemiddeld 
sowat 2 500 tot 3 500 sakkies van 10 kg per 

lemoene en geelwortels onder besproeiing, 
wat alles in Botswana bemark word. 

Doeks is daar in beheer van sake. Hulle 
boer ook met Beefmasterbeeste, Dormer- 
skape en Kalahari Red-bokke in Botswana.

GROOT GROENTEVERSKAFFER
Dawie sê Brits is een van die grootste ver-
bouingsgebiede van groente in Suid-Afrika. 
Danksy die warm klimaat en gevorderde, 
aangepaste kultivars kan groente regdeur die 
jaar geplant word. Die feit dat water mildelik 
uit die nabygeleë Hartbeespoortdam verkryg-
baar is, tel ook in die besproeiingskema se 
guns. Dawie het in die 18 jaar wat hy boer, 
die dam nog nooit met minder as sowat 70% 
water gesien nie. 

Die dam is hoofsaaklik vir besproeiing 
ontwerp, is in 1923 voltooi en het die eer-
ste keer in 1925 oorgeloop. Dit word deur 
die Krokodil- en Magaliesrivier gevoed en 
beslaan sowat 20 km². Rioolwater en ander 
afvalstowwe wat soms in die dam beland, 
laat hiasinte en alge geil groei.

Anders as wat dikwels verkondig word, is 

’n betroubare verskaffer. 
■■ Plant beproefde kultivars wat in die betrok-
ke gebied aard.

■■ Versprei die risiko’s deur verskillende 
kultivars te plant. Dawie gebruik drie 
verskaffers se saad. Hy wil ’n wye keuse 
hê wanneer hy sy seleksie doen en let veral 
op na hoë opbrengs, siekteweerstand en 
eenvormigheid.

■■ Pas goeie onkruid- en siektebekamping toe.
■■ Bemes volgens grond- en blaarontledings.
■■ Besproei doelgerig sodat die gewas nooit 
dors ly nie.
Dawie sê hy verkies uiekultivars met ’n 

bruin skil, want dit beperk vergroening. Wit 
uie vergroen makliker as bruin uie. Hy ver-
bou nietemin albei tipes. Wit uie word in 
Februarie geplant en is in Julie oesgereed 
voordat die son so warm is dat die bolle 

GROENTE      CHARL VAN ROOYEN cvanrooy@landbou.com

Moenie die fout maak en dink dit is maklik om met uie te boer nie. Dié gewas is eintlik 
bedoel vir warm, droë toestande, waarvan siektes en plae nie noodwendig hou nie.  

Mnr. Dawie Rothmann vertel hoe hy dit regkry om suksesvol met uie te boer by  
Brits, waar dit dikwels eintlik te vogtig is.

Uie verg nougesette aandag



Dawie het die afgelope oestyd 6 980 sakkies 
(van 10 kg elk) per hektaar behaal, waarvan 
90% eerste klas en net 10% tweede klas was. 
Só het dit met oestyd gelyk. FOTO: KLEIN KAROO 
SAADBEMARKING

Drie van K2Agri Saadbemarking se manne in 
een van Dawie se uie-aanplantings. Van links 
is mnre. Koot Jacobs en Olav Lange en dr. 
Quintin Muhl.

’n Uieland op Dawie se plaas. Sy pa, Doeks, verbou al die afgelope 37 jaar uie.

H
ulle boer al bykans veertig 
jaar lank met uie en ’n mens 
sou seker kon dink hulle weet 
nou alles van dié groentege-
was om moeitevry en sukses-
vol daarmee te boer. Nee, sê 
mnr. Dawie Rothmann van 

Brits. Uieboerdery wys jaar ná jaar sy tande 
vir jou en as jy nie konsentreer en alles reg 
doen nie, byt hy jou dat die bloed loop.

Dawie en sy pa, Doeks, boer as M.A. 
Rothmann en Seuns Boerdery in die Hart-
beespoort-besproeiingskema by Brits in 
Noordwes en by Ghanzi in Botswana. Hulle 
is die enigste direkteure van die maatskappy. 

Die “seuns” verwys ook na Dawie se oud-
ste broer, Jaco, ’n sakeman in Brits, en nog ’n 
broer, wyle Bertus. Dawie se vrou, Christine, 
is die finansiële bestuurder en is ook in be-
heer van die groentepakhuise en bemarking. 

Hulle verbou uie, kopkool, beet, wortels, 
tamaties, blaarslaai, spinasie, patats, soetris-
sies en pampoene onder spilpunt- en drupbe-
sproeiing. By Ghanzi verbou hulle aartappels, 
uie, pampoene, beet, spanspek, kool, waat-

 PLAASINLIGTING 

LIGGING:  
1. Brits, Noordwes, en  
2 Ghanzi, Botswana

NAAM: M.A. Rothmann en  
Seuns Boerdery 

EIENAARSKAP: Maatskappy

VERTAKKINGS: Groente, graan,  
sojabone, lusern, beeste en skape

GRONDTIPE: Sand-, rooi- en turfgrond

GEMIDDELDE REËNVAL: 500-600 mm per jaar

 KORTOM 

■■ Nougesette aandag aan goeie 
verbouingsmetodes is deurgaans 
noodsaaklik vir suksesvolle 
uieverbouing.

■■ Risiko’s moet bestuur en versprei 
word deur gehaltebeheer toe te pas en 
verskillende kultivars te plant.

■■ ’n Goeie wisselboustelsel moet gevolg 
word om grondgedraagde siektes in 
toom te hou.

•

•

1

2

Bolle van die nuwe kultivar, Maragogi. Dit 
is ’n kortdagkultivar en word bestempel as 
’n ligbruin ui van mediumgrootte wat nie so 
maklik soos wit uie vergroen nie.
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groen word. Die bruin uie word in Maart 
geplant en word in Augustus of September 
geoes wanneer dit reeds warmer word. Dit 
benadeel egter nie die oes nie. Sodoende 
versprei hy sy risiko’s nóg verder.

Dawie verkoop 70% van sy uie aan super-
markte en die res op varsproduktemarkte.

BEMESTING, PLAAGBESTRYDING
Ter wille van sinvolle bemesting en plaagbe-
stryding gebruik die boerdery Laeveld Agro-
chem se spesialisdienste. Dié maatskappy het 
vooraf grondontledings, -klassering en -karte-
ring gedoen om Dawie in staat te stel om pre-
sisieboerdery toe te pas. Hy weet dus watter 
grondvorms en -tipes in elke land voorkom. 

Ná elke oes ontleed Agri Technovation die 
grond om vas te stel hoeveel voedingstow-
we onttrek is sodat aanvullings gedoen kan 
word. Dit bepaal ook die verhouding van die 
NPK-mengsels (stikstof, fosfaat en kalium) 
wat met planttyd toegedien word.

Hulle doen weekliks blaarontledings wat 
aantoon of sekere elemente aangevul moet 
word. Dit word dan by wyse van blaarvoe-
ding deur ’n balkspuit aangevul. Ná planttyd 
dien Dawie bykomende stikstof, kalium en 
kalsium in die vorm van korrelkunsmis toe.

Siekte- en plaagbestryding begin vanaf die 
eerste week ná opkoms. Dan spuit hy teen 
grondswamme, snywurms, blaaspootjie en 
aalwurms (laasgenoemde by sandgrond). 

Hy doen ook deurentyd bespuitings teen 
donsige skimmel, botritis en Alternaria wat 
in besproeiingstoestande voorkom. Daar is 
nie middels wat dit kan voorkom nie. Goeie 
bestuurspraktyke speel dus ’n uiters belangri-
ke rol, wat weeklikse bespuitings verg.

Onkruidbekamping strek vanaf die maak 
van die saadbed wat bestaande onkruide uit-
knikker tot aan die einde van die groeityd-
perk. Dawie spuit dus ’n na-opkomsmiddel 
(Galigan 240 EC, reg.nr. L5782) wat nie die 
uieplantjies beskadig nie.

GEHALTEBEHEER
Uie van ’n hoë gehalte is noodsaaklik vir hoë 
pryse en aanvaarding deur sy markte, veral 
die supermarkte en varsproduktemarkte. 
Daarom speel gehaltebeheer ’n belangrike 
rol. ’n Supermark sal maklik ’n hele vrag uie 
afkeur as dit nie na sy sin is nie. Dan moet 
Dawie dit teen hoë koste terug plaas toe 
neem. Hy het sy eie vervoernetwerk.

In die pakhuis waar uie gehanteer word, 
het Dawie ses verpakkingslyne – een elk vir 
die ses groottes verpakkings, naamlik 1 kg, 
2 kg, 3 kg, 4 kg, 7 kg en 10 kg. By elke lyn 
is daar iemand wat gehaltebeer toepas deur 
seker te maak swak groente glip nie verby nie.

Hulle doen ook rakleeftydtoetse deur mon-
sters 14 dae lank op rakke te los. Uie wat 

dan nie langer van ’n hoë gehalte is nie, word 
afgekeur en as uitskot aan die werkers gegee.

Goeie opberging speel ’n belangrike rol 
in gehalte. Dawie sê hy berg die uie op in 
plastiek-grootmaathouers met openinge bo 
in ’n oop skuur met goeie lugvloei. Dus het 
hy nie waaiers nodig nie. Die uie hoef ook 
nie verkoel te word nie.

Die uie moet droog wees wanneer dit be-
mark word. Dit word met die hand uitgetrek 
en in windrye gepak – op so ’n manier dat 
die lowwe die bolle toemaak en teen die son 
beskerm. Dit is dan winter en dit reën nie som-
mer nie. Daar lê dit ten minste twee weke lank.

Daarna word die lowwe met sekels afgesny 
en in plastiek-grootmaatkratte gelaai. As daar 
nog wortels aan die bolle is, word dit met 
die hand verwyder. Die kratte word na die 
pakskure aangery waar dit volgens grootte 
gesorteer en dan nog ’n week of twee opge-
berg word om droër te word. Dus word die 
uie eers ná drie tot vier weke in plastiek- of 
netsakkies verpak. 

PRODUKSIEKOSTE
Produksiekoste beloop in totaal R85 000 tot 
R110 000 per hektaar. Dit sluit grondvoor-
bereiding, saad, kunsmis, chemikalieë, elek-
trisiteit, water, arbeid, verpakking, vervoer 
en bemarkingskoste in. Dawie sê ’n 10 
kg-sakkie uie kos hom R22-R25 om te ver-
bou. Om die eenheidskoste te verlaag, moet 
’n boer dus vir ’n hoë opbrengs mik. Daarom 
plant hy Magarogi. Daarby is nougesette 
bestuursmetodes te alle tye ook onontbeer-
lik vir volhoubare sukses.

GROENTE



NAVRAE: Mnr. Dawie Rothman, e-pos: 
d.boerdery@ gmail.com; rothmannaccounts@gmail.
com; sel 082 375 9080; mnr. Floris Kotzé, e-pos: 
floris@seedmarketing.co.za; sel 082 604 0060.

NUWE KORTDAGUI HET  
HOË OPBRENGS
’n Nuwe kortdaguiekultivar wat in Neder-
land geteel is, stel boere in Suider-Afrika 
in staat om hoë opbrengste te behaal, 
wat noodsaaklik is om eenheidskoste 
te verlaag in ’n landbousektor wat deur 
baie hoë insetkoste gekenmerk word.

Dr. Quintin Muhl, produkontwikkelings-
bestuurder vir groente by Klein Karoo 
Saadbemarking, sê die onderneming De 
Groot en Slot in Nederland teel al sedert 
1955 uiesaad en het saam met sy ven-
noot, Bejo Zaden, een van die wêreld- 
leiers in uiesaad geword.

Dit duur 16-18 jaar om ’n nuwe kultivar 
te ontwikkel. Vanweë groot verskille 
tussen streke, lande en vastelande word 
verskillende kultivars vir bepaalde toe-
stande geteel. Klein Karoo Saadbemar-
king evalueer deurgaans nuwe kultivars 
in die belangrikste uieproduksiegebiede 
om vas te stel hoe dit daar aard.

Magarogi het ’n sterk wortelstelsel, 
wat dit in staat stel om pienkwortel goed 
te verdra. Die plant het ’n medium- tot 
dun nek, ’n sterk smaak en ferm, ronde 
bolle. Dit is ideaal vir die vars mark en 
geskik vir verbouing in produksiegebiede 
in die noorde.

Dawie het Maragogi eers twee jaar 
lank beproef en dit verlede jaar vir die 
eerste keer kommersieel aangeplant toe 
dit 10% van sy kommersiële aanplan-
tings uitgemaak het. Vanjaar verhoog 
hy dit tot 15% omdat hy vertroue in 
die kultivar gekry het danksy die hoë 
opbrengs, uitstekende gehalte en hoë 
ontkiemingspersentasie.

Elke verpakkingslyn het ’n toesighouer om gehaltebeheer toe te pas. Dit voorkom dat groente 
van ’n swak gehalte verbyglip. FOTO: KLEIN KAROO SAADBEMARKING


