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V
eeboere kan baie geld be- 
spaar en vermorsing vermin-
der deur voer self te meng 
en met ’n plaaslik vervaar-
digde masjien voerkorrels te 
maak. Die eerste van hierdie 
masjiene kan nou ook met 

sonkrag werk.
Dít is goeie nuus vir boere wat nie toe-

gang tot konvensionele krag het nie, of on-
afhanklik van Eskom wil wees en op die 
duur geld wil spaar.

Klein ondernemings wat in die wedloop 
om markleierskap wil bly, moet altyd ’n paar 

bring en altyd ons mededingers ’n paar treë 
vooruit wees.”

DUUR, MAAR JY BESPAAR BAIE
Johan sê hy besef ’n voerkorrelmasjien kan 
duur wees en dat die sonkragmodel byko-
mende koste van sonkraginfrastruktuur mag 
vereis. Berekeninge deur die Universiteit van 
die Vrystaat toon egter dat ’n boer ten minste 
R1 200 per ton voer kan spaar as hy self 
korrels maak. 

“ ’n Boer wat ’n ton rantsoene per dag voer, 
kan in die geval van los voer 30% daarvan 
verloor. Hy kan egter sowat R800 000 per 

treë voor hul mededingers hardloop, glo mnr. 
Johan Eksteen, eienaar van Agricon Pelleting 
in Bloemfontein.

Sy maatskappy vervaardig sedert 1993 
voerkorrelmasjiene en hy het onlangs be-
gin om die masjiene aan te pas om ook met 
sonkrag te werk. “Ek het besef ek kan nie 
bekostig om elke ding wat ek maak, te pa-
tenteer nie. Ons probeer om die markleier 
te wees ten opsigte van masjiene wat voer-
korrels maak, maar ons hou neigings in die 
bedryf dop, soos wat ons nou met sonkrag 
gedoen het.

“Ons moet gereeld iets nuuts na die mark 

se masjiene word op plase en deur voer-
maatskappye in Suid-Afrika gebruik en ook 
na alle Afrikalande suid van die ewenaar en 
selfs na Duitsland uitgevoer.

Johan sê daar is twee soorte korrelmasjie-
ne. Daar is eerstens platring-korrelmasjie-
ne (flatbed pelletizers) wat oorspronklik 
gemaak is vir die maak van houtkorrels in 
Europa. Dié masjiene word op ’n kleiner 
skaal deur Chinese vervaardigers nagemaak 
en as algemene korrelmasjiene bemark. 

Dan is daar “ring en roller”-masjiene wat 
Agricon bou. In dié masjiene staan die ring 
regop, terwyl die rollers die voer onder hoë 
druk en wrywing wat hitte veroorsaak van 
binne na buite deurstoot. Die hitte laat stoom 
vorm en laat stysel- en proteïenselle bars. Dit 
verhoog die verteerbaarheid van die voer 
met 14,2% en help om die korrels te bind.

jaar spaar deur voerkorrels pleks van los 
voer te voer.”

Agricon maak drie reekse masjiene. 
Waar konvensionele elektrisiteit 
van Eskom beskikbaar is, ver-
koop hulle masjiene wat met 
enkelfasekrag (gewone huis-
krag) of driefasekrag kan 
werk. Enkelfasemasjiene 
kan mense by ’n gewone 
driepuntprop indruk 
om voerkorrels vir 
klein kwekerye, troe-
teldiere of hoenders te 
maak. Daarenteen kan 
nywerheidstandaard-masjie-
ne wat met driefasekrag werk 
150 kg korrels tot 2,5 ton korrels per 
uur vir 24 uur van die dag maak.

Johan se grootste masjien wat 2,5 ton 
korrels per uur lewer, kos R245 000, terwyl 
’n ingevoerde intreevlakmasjien wat 5 ton 
korrels per uur kan lewer, sowat R1,5 miljoen 
kos. “Ons het die tegnologie bekostigbaar en 
maklik toepasbaar gemaak.”

Die masjien waarvan die meeste aan boe-
re verkoop word, is die een wat ’n halfton 
korrels per uur kan maak en R115 000 kos. 
Aangesien al sy driefase-reeks masjiene vir in- 
dustriële gebruik ontwerp is, word die ma- 
sjien wat 2,5 ton korrels per uur kan maak, 
deur party veevoermaatskappye gebruik.

Die derde reeks korrelmasjiene is dié wat 
van die kragaftakker van ’n trekker kan 
werk, terwyl die vierde reeks die masjiene 
is wat met sonkrag in enkel- of driefasekrag 
sal kan werk.

In dié stadium is dit nog net die masjien 
wat 150 kg voerkorrels per uur kan maak 
wat met sonkrag kan werk. Die masjien het 
’n driefase-motor van 5,5 kW. Die masjien 
kos R54 000. Waar voldoende sonkraginfra-
struktuur nie beskikbaar is nie, kan dit sowat 
R80 000 ekstra kos om sonkrag te installeer. 

“Sonkrag is ’n premiumproduk, maar die 
langtermynvoordeel is dat daar nie diesel-
koste is nie, of ’n trekker wat aan die maak 
van korrels toegewy moet word nie. Dit bied 
’n moontlikheid wat daar nooit was nie.”

Johan sê sy maatskappy werk saam met 
Solar Trends, ’n sonkragmaatskappy van 
Upington, om die integrasie van die voer-
korrelmasjiene en sonkrag te verfyn. “Die 
hele stelsel moet geïntegreerd wees. Jy moet 
kan meng, maal én korrels maak.”

Hulle brei die sonkrag-opsie na hul groter 
driefasemasjiene uit. “Met boerdery moet jy 
altyd jou plan verder kan neem as wat die 
probleem nou is. Ons werk nou aan ons 
vierde reeks korrelmasjiene om by letterlik 
elke situasie te kan aanpas, maar ons moet 
by bestaande infrastruktuur kan aanpas.”

Hulle is ook besig om pakkette saam te stel 
vir verskillende situasies. ’n Pakket bestaan 
uit sonpanele, ’n omsetter en die korrel-
masjien. Die omsetter skakel die gelykstroom 
van die sonpanele af om na wisselstroom 
wat die motor van die korrelmasjien kan 
hanteer. Dit beheer ook die masjien namate 
die sterkte van die son verander.

BUSINESS PARTNERS
Johan was die wenner van Sanlam en 
Business Partner’s se Entrepreneur van die 
Jaar-kompetisie in 2016 en die Suid-Afri-
kaanse Kamer van Koophandel (Sacci) se 
algehele entrepreneur van die jaar in 2017. 

Hy sê die grootste probleem met die maak 
van voerkorrels is minderwaardige masji- 
nerie wat dikwels ingevoer word en die hele 
bedryf ’n swak naam gee. Sy maatskappy 

Die voerkorrelmasjiene wat Agricon bou, 
is van die “ring en roller”-soort waarin die 
ring waardeur die voerkorrels gedruk word, 
regop staan, terwyl die rollers die voer van 
binne na buite deurstoot onder hoë druk en 
wrywing wat hitte veroorsaak.

Die verwerking van voer tot korrels is ’n 
doeltreffende manier om vermorsing te ver-
minder en voerbenutting te verhoog. Johan 
sê sy vier reekse masjiene kan voerkorrels 
van verskillende lengtes maak.
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Die vraag na bekostigbare 
voer maak voerkorrelmasjie-

ne ’n slim keuse. Gelukkig 
bied een van die voorste 

plaaslike vervaardigers van 
dié masjiene nou moontlik-

hede vir alle plaaskrag- 
situasies, of dit nou Eskom, 
’n trekker se kragaftakker of 

sonkrag is.

Korrelmasjiene loop  
nou ook op sonkrag 

 KORTOM 

■  ’n Maatskappy in Bloemfontein wat 
voerkorrelmasjiene bou, het onlangs 
begin om sy driefasemasjiene só aan 
te pas dat hulle ook deur sonkrag 
aangedryf kan word.

■  Die koste van die sonkragmasjiene 
sal afhang van die reeds bestaande 
sonkraginfrastruktuur op ’n plaas.

■  Die maatskappy se masjiene 
word hoofsaaklik vir 
die vervaardiging van 
veevoerkorrels gebruik, 
maar hulle is ook ontwikkel 
om korrels van ander 
organiese materiaal, soos 
rooibostee- en tabakstof, 
te maak.

■  Boere in Namibië 
gebruik ook die masjiene 
om voerkorrels van 
indringerbome te maak.

VOERKORRELS VAN ‘BOSKOS’
As mense aan grondstowwe vir 
voerkorrels dink, kom lusern en mielies 
meestal by hulle op. Mnr. Johan Eksteen, 
eienaar van Agricon Pelleting, sê hy kry 
egter al hoe meer navrae oor “boskos”, 
die verwerking van veldbome en -bosse 
in voerkorrelvorm.
Prosopis is veral gewild om daarvoor 

te gebruik, maar dit is volgens Johan 
een van die moeilikste goed om in 
voerkorrels om te skakel as jy nie weet 
wat jy doen nie. “Boere moet besef 
jy kan nie die boom onder teen die 
stam afsny en ’n stomp so dik soos jou 
voorarm gaan opmaal en dink jou skaap 
gaan vet raak daarvan nie.

“As jy die beginsels volg van lote sny 
wat dunner is as jou vinger, dit lekker 
fyn maal sodat dit deur ’n 6 mm-sif 
kan gaan en dit volgens die aanbevole 
voerformulering met ander voer meng, 
dan is dit goeie kos. Maar jy kry altyd die 
ou wat die boom wil afsny, ’n voerkorrel 
daarvan maak en diere probeer dwing 
om dit te vreet.”

Hy sê hy het kliënte in Namibië wat 
baie sukses met prosopis behaal.

Johan beveel aan dat mense wat 
voerkorrels wil maak, in elk geval eers 
met ’n diererantsoenkundige praat en 
sê watter voer hulle beskikbaar het. 
Hulle moet ook sê watter diere hulle 
wil voer en in watter produksiefase 
(prikkelrantsoen, onderhoud of 
afronding) die diere gevoer moet word. 
“Ons mag nie self resepte uitwerk 
nie, maar ons kan voornemende 
kopers van ons masjiene verwys na 
goeie rantsoenkundiges.”
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Mnr. Johan Eksteen demonstreer ’n voerkorrelmasjien wat met sonkrag werk.  
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Bloemfontein, Vrystaat
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Johan sê dit is belangrik om die tem-
po waarteen grondstowwe by die korrel-
masjien ingevoer word, te kan beheer. “As 
’n korrelmasjien dit nie kan doen nie, word 
die masjien die hele tyd te veel of te min 
grondstowwe gevoer. Dit kan verstoppings 
of swak produksie veroorsaak. ’n Goeie 
korrelmasjien moet sterk en duursaam wees 
sodat die masjien onder druk en te midde 
van vibrasie kan werk.”

Voer gaan binne 20 sekondes deur die 
masjien nadat dit by die masjien ingevoer 
word. Die lugdroë voere met ’n voginhoud 
van 10% tot 12% sal met water benat word 
tot ’n voggehalte van 13% tot 15%. Dit word 
gedoen om die bindingsproses aan die gang 
te sit. Dit gebeur onder groot druk namate 
die korrels teen ’n temperatuur van 60 °C tot 
90 °C deur die gaatjies gestoot word.

Nadat die voer in korrels omgeskakel is, 
word dit afgekoel en bereik dit ’n vogvlak 
van minder as 13%.

WANOPVATTINGS
Johan sê daar is talle wanopvattings oor die 
maak van korrels uit voer. “Korrelmasjiene 
wat swak ontwerp is, bereik nie temperature 
wat hoog genoeg is om die prosesse aan die 

gang te sit nie. Dis as bindingsmiddels, soos 
melasse, bygevoeg word.”

Hy sê die suikers karamelliseer weens 
die hoë temperatuur wat moderne voerkor-
relmasjiene bereik, met die gevolg dat die 
gate taai en verstop raak. “Water is al aktive-
ringsmiddel wat gebruik behoort te word en 

die korrelmasjien se drukverhouding moet 
aangepas word vir die spesifieke soort voer.”

Johan sê baie mense sukkel om goeie 
voerkorrels te maak omdat hulle nie besef 
dieselfde snyblokring kan nie vir alle soorte 
voer gebruik word nie. “Veevoere is redelik 
standaard, maar onthou om by die basiese 
beginsels van rantsoene te bly. Swak en af-
valgrondstowwe gee gemorskorrels, terwyl 
gehalte-voermengsels gehalte-korrels lewer.”

Lesers moet besef die reëls verander so-
dra die gebruikers van sy masjiene ander 
organiese materiaal in korrels wil omskep. 
Die maatskappy verwerk al jare lank pro-
dukte, soos rooibostee, hoendermis, kompos, 
seewier en waks, in korrelvorm omdat die 
maatskappy daarop toegespits is om nuwe 
gebruike vir sy masjiene te kry.

Sowat 40% van Johan-hulle se masjiene 
word uitgevoer vir die alternatiewe gebruike. 
Die maatskappy het ook sedert 2010 na an-
der lande in Afrika uitgebrei om rysdoppies, 
takbakstof en oliekoek-afvalprodukte in 
korrels te omskep.

TEGNOLOGIE



NAVRAE: Mnr. Johan Eksteen, webwerf: www.
agriconrsa.com; www.solartrendssa.co.za;  
sel 071 877 3324.

Johan-hulle vervaardig voerkorrelmasjiene 
vir alle kragsituasies, of dit nou konvensio-
nele Eskom-krag is, die trekker se kragaftak-
ker en nou ook sonkrag.

Tel:  051 410 0958

E-pos:  liezel@studbook.co.za
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