
Alle rolspelers moet saamstaan om Onderstepoort Biologiese Produkte (OBP) se 

probleme aan te spreek, sê dr Pieter Vervoort, voorsitter van die 

Dieregesondheisforum (DGF). 

   Hy sê boere, die georganiseerde landbou, veeartse (privaat en in die staat) sal met 

OBP moet saamwerk om die regte oplossing te vind. Dit is net te maklik om vingers 

te wys en een persoon of instansie te blameer, terwyl die probleem eintlik baie meer 

ingewikkeld is. 

   Niemand kan ontken dat daar problem by die OBP is nie, maar die oplossing is nie 

so eenvoudig nie. Die aandeelhouer (‘n privaatonderneming) van OBP (die staat) het 

in die laaste dekade min belê in ondersoeke en produksiefasilitiete. 

   Volgens dr Steven Cornelius (die nuwe hoof van OBP) het die staat ingestem om 

oor die volgende vyf jaar ‘n belegging in die opgradering van fasiliteite te maak. Dit 

mag laat wees, maar dit is ‘n positiewe stap, sê dr Vervoort. 

   Intussen is daar ‘n tekort aan sekere entstowwe en ‘n verlies aan vertroue in die 

OBP, een van die bekendste instansies in die landbou. Ongelukkig word daar nou 

ook aantygings gemaak dat die entstowwe nie meer werk nie. Sulke aantygings kan 

net gemaak word as probleme deeglik en wetenskaplik ondersoek is. Verder het die 

staatsdiens baie van die kundigheid verloor wat vir sulke ondersoeke gebruik kon 

word. So word dringende sake agterweë gelaat. Dit lei tot geweldige frustrasie wat 

veroorsaak dat mense na onkonvensionele oplossings vir die probleem begin soek. 

   ‘n Voorbeeld van ‘n groot probleem is die beskikbaarheid van die enstof teen 

Slenkdalkoors. Vir jare lank gebruik boere dit nie, maar verwag dan dat dit tydens ‘n 

uitbreking van die siekte onmiddellik beskikbaar moet wees. Die produksietyd van ‘n 

entstof is etlike weke. As die entstof geproduseer, maar nie verkoop word nie, verval 

dit en dit moet vernietig word. Wie dra dan die kostes? 

   Verder vervaardig OBP ‘n aantal unieke entstowwe wat nêrens anders in die 

wêreld beskikbaar is nie. Dus het hulle ‘n monopolie, maar daar word steeds van 

hulle verwag om goedkoop entstowwe te voorsien. Dit rym nie juis met die vrye 

markstelsel nie, sê dr Vervoort. 

   Dus moet ander oplossings vir die probleem gevind word. ‘n Moontlike oplossing is 

dat daar vir bepaalde siektes ‘n entstofbank gehou moet word in geval van 

uitbrekings. Boere is eintlik veronderstel om gereeld  te ent, maar hulle doen dit nie 

en dié ongeënte  vee is ‘n bedreiging vir die res van die boere se vee. Die vraag is 

net wie dan die koste van die entstofbank gaan dra? Alle betrokke partye moet 



saamwerk om ‘n oplossing te vind. Die staat sal moet bydra vir siektes van nasionale 

belang, maar boere en produsente-organisasies sal ook bereid moet wees om 

geldelik by te dra en behullpsaam te wees met lang termyn beplanningsinisiatiewe. 

   Volgens dr Vervoort vergader die georganiseerde landbou kwartaalliks om 

probleme tussen produsente-organisasies en ander belanghebbendes te bespreek 

en om oplossings te vind wat almal tevrede stel. 

 

 

 

Kommandowurms het Suid-Afrika die eerste keer in tien jaar ingeval en rig veral 

groot skade op plase in Noordwes en Limpopo aan. 

   Boere kan die wurms met 6g a.i./ha decis (250 ml van 2.5EC Decis per 100 liters 

water per ha) spuit, of 30g a.i./ha cypermethrin (150 ml van 20 EC formulasie per 

100 liters water). Dit is die beste om te spuit wanneer die wurms sigbaar is en in die 

oggend beweeg. Vermy dit om in die hitte van die dag te spuit. 

    Ander raad is - sonder om te "spuit" - is om 'n diep voor te ploeg VOOR die rigting 

wat die wurms beweeg. Hulle sal dan in hierdie voor val, en u kan die voor die 

volgende dag net weer toe maak, of in die voor spuit. 

   Dit is baie belangrik dat boere hul beeste nie nou in Kikuyu-gras laat wei as daar 

wurms is nie. Sodra die wurms die kikuyu gras eet, skei die gras 'n gifstof af en as 

die beeste die gras eet, kan hulle baie siek word en vrek.  

  

 


