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KLIMAAT

WATER sal in die toekoms ’n
skaarser hulpbron raak – nie net
wat gehalte betref nie, maar ook
volume – en sal daarom meer
toegewyde bestuur verg. Die Re-
gering kanookuit ’n politieke en
maatskaplike verantwoordelik-
heidsoogpunt meer krities jeens
die landbou raak, aangesien die
landboudiemeestevanSuid-Afri-
ka sewater verbruik, sêdr.Heinz
Meissner, konsultant van die
Rooivleisprodusente-organisasie.
Die landbouverbruikongeveer

75%vandie reënval inSuid-Afri-
ka. Daarvan word 60% vir na-
tuurlikeplantegroeigebruik,12%
vir die produksie van gewasse op
droëland en 3% deur besproei-
ing. Die natuurlike plantegroei
(weiveld) en droë oes-produksie
gebruik slegs “groenwater”.Dit is
water wat in die grond opgeberg
word nadat reën geval het.
Groen water word vir die pro-

duksie van vleis en ander die-
reprodukte onder ekstensiewe
weidingstelsels op natuurlike
weiding gebruik.
Weilande gebruik in die alge-

meen geen “blou water” nie. Dit
is afloopwater na strome, dam-
me en ander opbergingsgeriewe
of water wat in ondergrondse
waterdraers opgeberg word en
gewoonlik uit boorgate herwin
word. Blou water is hoofsaaklik
beskikbaarvirdiewaterbehoeftes
van vee.
Diedoelwit tenopsigte vandie

bestuur van groen en blou water
behoort te wees om dit optimaal
op die plaas te benut.
Voorspellings dui daarop

dat klimaatsveranderinge in
Suid-Afrika tot ’n ietwat dro-
er land sal lei. In dié opsig sal
die Wes-Kaapse reënstreek en
die noordoostelike deel van
Mpumalanga en Limpopo die
slegste daaraan toe wees. Meer

WATERVERG
TOEGEWYDE BESTUUR

reën word in die sentrale gras-
veldstreek (die Vrystaat en die
Drakensberg) en die Oos-Kaap
verwag. Die woorde “slegste”
en “meer” hierbo klink dalk baie
dramaties, maar die verskil in to-
tale reënvergelekemetdiehuidi-
ge situasie sal met net ongeveer
40mmper jaar verskil.
Meer belangrik vanuit ’n be-

stuursoogpunt is die gereeldheid
en intensiteit van reënval en die
seisoenale veranderinge. Die
voorkoms van donderweer sal
na verwagting vermeerder, met
die gevolg dat daar meer swaar
reënbuie sal val,maar dat dit van
korterduur salwees.Dit beteken
dat meer water onbenut sal weg-
vloeienookvinniger salverdamp
weens die verwagte hoër tempe-
rature. Minder doeltreffende
reënval – selfs al reën dit meer –
kan die gevolgwees tensy alle re-
enwater (groenenblou)nie goed
bestuurwordnie.Dievolgende is
uiters belangrik:
■ Opvanggebiede op die plaas
behoort ook vir opberging
gebruik te word. Meganiese
metodes, soos keerwalle, en
natuurlike metodes, soos die
skepping van vleilande (vlei of
moeras) inopvanggebiededeur
die aanplanting van geharde
grassoorte wat by die spesi-
fieke streek aangepas is, word
aanbeveel.

■ Plantbedekkings is waar-
skynlik die belangrikste aspek
in die geval van weiveld. Dit
wordhoofsaaklik deurweiver-
moë en drakrag bepaal. Kon-
serwatiewe drakragkoerse en
redelike lang rustye vir kampe
lewer die beste resultate ten
opsigte van plantbedekking
(selfs meer as die wisseling in
reënval).

■ In gemengde boerderystel-
sels waar veeboere ook oeste

behaal, behoort die minimum
bewerking die reël pleks van
die uitsondering tewees.Mini-
mum bewerking verseker dat
daar meer organiese materi-
aal op die grond is wat beter
wateropvangs en -verbruik tot
gevolg het.

■ Seisoenaleverskuiwingverwys
na die tye wanneer dit na ver-
wagting sal reën. Tans begin
die somerreëntyd in Oktober
en neem teen Maart/April af,
maar daar is ’n verskuiwing
na ietwat vroeër in die noord-
oostelike deel van die land tot
ietwat later indie suidwestelike
deel.Diéneiging salnaverwag-
ting weens klimaatsverande-
ringe verskuif en in die meeste
streke van die somerreënval-
gebiede verkort, met ernstige
gevolge vir die tydperk van
aktieweplantgroei.Ditbeteken
dat daar net voor die winter
minder vog vir voerproduksie
beskikbaar salwees,watdus ’n
groot uitwerking op voervloei
en die koste van aanvullende
voeraankope sal hê. Hoewel
die voorbeeld op die spesifie-
ke streek van toepassing is,
kan dieselfde neiging in ander
somerreëngebiede voorkom.
Die rede daarvoor is dat die
winterhoëdrukstelsel, wat ’n
kenmerk van die binneland
is, meer intens en langer gaan
wees endaaromkorter envers-
kuiwende reëntye tot gevolg
gaan hê.

■ Minder reën word vir die win-
terreënstreek voorspel omdat
die binnelandse hoëdrukstel-
sels die reën in ’n suidoosteli-
ke rigting na die see sal stuur.
Dit sal ernstige implikasies hê
vir die opgaar en voorsiening
van water vir besproeiing, wat
reeds onder druk is. Afgesien
van die wyn- en vrugtebedryf
word ’n groot invloed verwag
op die veebedryf in die Swart-
land,dieOverbergendieKlein-
Karoo,wat in sommigegebiede
afhanklik is van besproeiings-
water vir aangeplanteweiding.
Die uitwerking sal egter nie

beperk wees tot die Wes-Kaap
nie aangesien die meeste van
die kouefronte teen die kus
opbeweeg omwater deur mid-
del van reën en sneeu aan die
Oos-Kaaptevoorsien.Tallevan
die opgaarstelsels en fonteine
in die Oos-Kaap is afhanklik
van bykomende water van
die kouefrontstelsels. Dus kan
die besproeiing-afhanklike
veeproduksiestelsels van die
suidoostelike kusgebied net
soveel geraak word soos die
watervoorsiening na stede en
dorpe. Dit beklemtoon net
weer hoe belangrik dit is dat
boere spesiale maatreëls instel
omoormatigeafloopvanwater
te verhinder en voorsiening te
maak omwater op te gaar.
Die gehalte van water is iets

watdikwelsnieopplaseoorweeg
word nie. Dit is egter belangrik
dat doeltreffende maatreëls
toegepas word om te verseker
dat water vry van besmetting is.
Water behoort gereeld getoets te
wordvirmikrobiologiese en che-
miese inhoud om te verseker dat
die water voldoen aan die spesi-
fikasies in SANS241.
Allewaterbronne, soosboorga-

te, rivier- enkanaalwater,behoort
getoets te word. In gevalle waar
watermetchloorbehandelword,
moet ’nroetine toetsprosedure in-
gestelword.Tenksenwaterreser-
voirsmoetbedekwordomtekeer
dat dit besmet word deur voëls,
rotte, organiese en nie-organiese
materiaal.Die tenksenreservoirs
se luggatemoetookbeproefwees
teen insekte enmuise.
In gevalle waar daar uitvloei-

sels is, soos van ’n voerkrale op
die plaas, moet dit doeltreffend
verwyderwordmet geenbesmet-
ting van waterbronne nie. As die
afvloei na lande geleiword,moet
ten minste 21 dae tussen toedie-
ning enweidingof oesopdie lan-
de verloop.
As die uitvloeisel bymekaar-

gemaak en op die lande gesproei
word, moet die plaashuis en om-
streke nie blootgestel word aan
die spuitdrif nie.


