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SANBI is kampvegters vir die bestudering, bewaring, volhoubare
gebruik, waardering en genieting van Suid-Afrika se uitsonderlike
ryk biodiversiteit vir alle mense. SANBI lei en koördineer navorsing,
moniteer en doen verslag oor die stand van biodiversiteit in Suid-Afrika,
dra by tot volhoubare ontwikkeling deur toegang tot biodiversiteitdata
te fasiliteer, inligting en kennis te genereer, kapasiteit te bou en
beleidsadvies te voorsien, en bewaar en vertoon biodiversiteit in sy
nasionale botaniese en dieretuine as “vensters” van Suid-Afrika se
biodiversiteit vir genieting en opvoeding.

Nedbank is trots om die produksie van hierdie gids
te befonds as deel van ons steun aan WWF in ons
samewerking om Suid-Afrika se waterbrongebiede
te beveilig, landelike lewensbestaan te verbeter en
grondvoogdyskap te bevorder. WWF en Nedbank
werk al vir byna 30 jaar op verskeie maniere saam –
’n langtermyn-NRO/besigheidsvennootskap wat steeds
ontwikkel en innoveer om oplossings te vind vir SuidAfrika se komplekse uitdagings vir volhoubaarheid.
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INLEIDING

Die rietagtige plante langs hierdie rivier staan bekend as palmiet, ŉ inheemse vleiland “superplant” wat oorstromings voorkom en verhoed dat
sediment stroomaf gespoel word.
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’N GEDEELDE WATERTOEKOMS
Net 10% van Suid-Afrika se grondgebied is verantwoordelik vir meer as die
helfte van sy watervoorraad. Daarom moet ons hierdie gebiede, bekend as
waterbrongebiede, so bestuur en beskerm dat hulle kan aanhou om water vir
toekomstige geslagte te voorsien.
WWF glo dat vennootskappe tussen gemeenskappe in waterbrongebiede en openbare en privaat sektore die beste
manier is om dit te doen. Hierdie vennootskappe moet:
Gekoördineerde beheer en effektiewe aksie op grondvlak moontlik maak om ons
waterbrongebiede beter te bestuur.
Geleenthede skep vir gemeenskappe in die waterbrongebiede asook voordele vir
gemeenskappe wat stroomaf woon.
Die aftakeling van grond en waterhulpbronne in die waterbrongebiede stop, dit
keer en volhoubare ontwikkeling verseker.

WAT IS DIE
PROBLEEM?

TOT OP HEDE IS 50%
VAN SUID-AFRIKA
SE VLEILANDE
REEDS VERLORE

Suid-Afrika is van nature ’n waterskaars land. Dit beteken dat daar nie genoeg
water in die land is om in almal se waterbehoeftes te voorsien nie. Byna al die
betroubare wateropbrengs van ons natuurlike landskappe (opvangsgebiede) is
alreeds toegewys. Die opvangsgebiede word onder meer bedreig deur onvanpaste
grondgebruikpraktyke, die klimaatkrisis en veldbrande. Tot op hede is 50% van SuidAfrika se vleilande reeds verlore, 84% van ons varswaterstelsels word bedreig, en
daarvan word 44% kritiek bedreig.
In die Wes-Kaap is ’n groot bedreiging vir baie van ons waterbrongebiede die probleem
van uitheemse indringerplante wat steeds wyer uitkring. Dit is plante wat nie natuurlik
in Suid-Afrika voorgekom het nie, maar wat na die land gebring is. Die meeste is
oorspronklik met ’n doel ingevoer, soos die pulp en papier wat dit kan voorsien omdat
dit so vinnig groei. Maar indien hierdie plante nie in goedbestuurde plantasies is nie,
kan die negatiewe impak daarvan die voordele ver oortref. Met geen natuurlike vyande
(insekte of diere) om hulle getalle in toom te hou nie, versprei hulle vinnig en verdring
dikwels die inheemse plantegroei. Hulle gebruik ook meer water omdat hulle vinniger
groei en groter word as die ander plante in die omgewing.

WATER VERLOOR WEENS
INDRINGERPLANTE

1,44 BILJOEN

m3/j

WATER LANDWYD VERLOOR WEENS
UITHEEMSE INDRINGERPLANTE

3,38 MILJOEN

GENOEG VIR

120 000 ha

LANDBOUGROND OM MEER
KOS TE PRODUSEER

HUISHOUDINGS MET VIER
INWONDERS VIR ’N JAAR

OF
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WAT IS DIE
BEHOEFTE?

Daar is landwyd baie inisiatiewe aan die gang om uitheemse plante te verwyder, veral
rondom noodsaaklike riviergebiede waar die meeste water verloor word, maar dit is
net een deel van die oplossing. Sodra vervuilde gebiede skoongemaak is, moet hulle
in stand gehou word om te voorkom dat die saad van uitheemse plante weer opkom.
Uiteindelik moet die gebiede tot hulle natuurlike toestand herstel word met plante wat
natuurlik daar voorkom – veral op rivieroewers.
Hervestiging, die praktyk waardeur beskadigde of afgetakelde gebiede in die omgewing
reggemaak of hervestig word, speel ’n belangrike rol in die proses om uitheemse
indringerplante te verwyder. ’n Mens kan ’n gebied passief of aktief hervestig om die
hergroei van uitheemse indringerplante te onderdruk. As die natuurlike plantegroei
hervestig is, verlaag dit ook die lopende koste wat nodig is om uitheemse plantegroei
aanhoudend te verwyder en die gebied in stand te hou. Hervestiging stel die omgewing
in staat om na ’n toestand terug te keer waar alles funksioneer soos wat dit moet, tot
voordeel van mense, diere en die planeet.

WAT IS DIE
GELEENTHEID?

Dit is belangrik dat inheemse plante wat plaaslik voorkom vir aktiewe hervestiging
gebruik word, m.a.w. deur plante in die veld terug te plant. Dit is waar die geleentheid lê.
Hervestiging stop nie net verdere aftakeling van grond en waterhulpbronne nie, dit
skep ook geleenthede vir mense wat in die waterbrongebiede woon om ’n volhoubare
bestaan te maak. Dit is versoenbaar met ’n gesonde, goedbestuurde omgewing en dra
by tot gesonde gemeenskappe.
Dikwels is die skoongemaakde gebiede wat aktiewe hervestiging benodig in afgeleë,
moeilik bereikbare gebiede, ver van stede of dorpe af. In hierdie gebiede is daar
gewoonlik vir die mense op nabygeleë dorpies baie min werk of geleenthede om ’n
bestaan te maak.
Die bedryf van ’n gemeenskapsbestuurde kwekery wat plante voorsien wat gebruik
kan word om die veld te herstel, kan baie arbeidsintensief wees. Maar dit is ’n goeie
ding, omdat dit werk aan lede van die plaaslike gemeenskap kan verskaf en hulle
geleenthede bied om ’n bestaan te maak.
Om ’n kwekery te bedryf, moet ’n mens egter die inheemse plante ken en weet hoe om
hulle te kweek, asook hoe om ’n kwekery te begin en te bestuur.
Hierdie praktiese gids bied ’n oorsig van die vaardighede en kennis wat nodig is om
’n gemeenskapsgebaseerde kwekery te bedryf wat inheemse plante kweek wat in
die natuur teruggeplant kan word. Die idee is dat dit as ’n verwysing moet dien wat
diegene wat by gemeenskapskwekerye werk, deurlopend kan raadpleeg.

WAT IS WWF
SE BYDRAE?

WWF Suid-Afrika het hierdie praktiese gids ontwikkel omdat hulle die ontwikkeling
van die groen ekonomie in Suid-Afrika se waterbrongebiede ondersteun. Ons werk
saam met ons vennote in waterbrongebiede om klein en mediumgrootte ondernemings
(KMO’s) te help om opvangsgebiede te herstel en ’n beter lewe vir mens en dier te skep.
In die Boland Waterbrongebied buite Kaapstad het WWF ’n belegging gemaak
in die Genadendal Gemeenskapskwekery naby Greyton. Die doel van hierdie
gemeenskapsbestuurde kwekery is om die oewers van die sytakke van die
Sonderendrivier, ’n belangrike sytak van die Breederivier in hierdie waterbrongebied,
te rehabiliteer en te hervestig.
In die Genadendal-kwekery is 15 mense in diens geneem en opgelei om by te dra tot die
gesonde hervestiging van die opvangsgebied. Terselfdertyd verdien hulle ’n inkomste
om hulle families te onderhou.

OOR HIERDIE
GIDS
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Hierdie gids is in drie afdelings verdeel: Inleiding, Algemene beginsels van kweking en
Kweektegnieke. Foto’s, ikone en tekeninge word gebruik om konsepte duidelik te maak.
Ons het ook ’n woordelys en ’n lys met nuttige hulpbronne ingesluit wat eienaars en
personeel van gemeenskapskwekerye kan raadpleeg om plante vir hervestiging te kweek.

HERVESTIGING
Ekologiese hervestiging beteken om afgetakelde of beskadigde ekosisteme en
habits deur menslike ingrepe en aksie reg te maak, te hernu en te herstel.

WAAROM
HERVESTIG?

Ongerepte, funksionerende natuurlike ekosisteme, wat ons “natuurlike infrastruktuur”
genoem word, voorsien die samelewing van ’n aantal goedere en dienste, soos:

SKOON LUG

Ekosisteme produseer suurstof en suiwer en ontgif ook die lug.

SKOON WATER

Ekosisteme voorsien ons van skoon water en stoor en sirkuleer vars water.

KLIMAAT

Ekosisteme reguleer die klimaat.

GESONDE GROND

Ekosisteme vorm bogrond en voorkom erosie en vloedskade.

GRONDSTOWWE

Ekosisteme lewer grondstowwe, kos en medisyne.

Die meeste van hierdie goedere en -dienste kan nie deur menslike tegnologie vervang
word nie, ongeag die koste. Wanneer hulle behoorlik funksioneer, verminder hierdie
stelsels die behoefte aan mensgemaakte infrastruktuur soos filtreerinstallasies en damme.
Soos op bladsy 3 verduidelik, is dit belangrik om uitheemse indringerplante te bestry.
In 1995 het die regering die Werk-vir-Water-program hiervoor op die been gebring.
Meer onlangs is daar egter besef watter belangrike rol hervestiging in die proses kan en
behoort te speel.
Deur verlore of bedreigde spesies in die veld terug te plant, kan ons uitsterwing
voorkom, biodiversiteit handhaaf, die verlies van spesies omkeer en help om die wyse
waarop die natuurlike omgewing funksioneer, te herstel.

Hervestiging kan passief of aktief wees
Passiewe hervestiging

Aktiewe hervestiging

Passiewe hervestiging beteken uitheemse plante is
moontlik verwyder of aktiwiteite wat die ekosisteem
beskadig, is moontlik gestop, en die gebied is gelos om
natuurlik te herstel. Die oorsake van aftakeling is uit
die sisteem verwyder en die sisteem word toegelaat
om self met verloop van tyd te herstel.

Aktiewe hervestiging beteken dat daar ’n behoefte is
aan verdere optrede nadat die skoonmaak afgehandel
of skadelike aktiwiteite gestop is. Die gebied sal nie
natuurlik kan herstel nie, maar sal hulp nodig hê.
Spesies kan byvoorbeeld in die gebied heringevoer
word deur dit terug te plant of saad te saai.
© VICTORIA WILMAN

© KAMOGELO MODIMOLA
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GEMEENSKAPSKWEKERYE
Wanneer aktiewe hervestiging nodig is, kan gemeenskapsgebaseerde kwekerye
begin word om die plante wat nodig sal wees om in die veld terug te plant, te
kweek en te voorsien.
Die plante wat vir herplanting gebruik word, moet natuurlik in die gebied voorkom. Dit is om verskeie redes
baie belangrik:

Plante wat natuurlik in die gebied voorkom is goed aangepas by of geskik vir die plaaslike
toestande. Dit verhoog die oorlewingskoers en voordele wat die plante bied.

Deur nuwe spesies in ’n gebied in te bring – m.a.w. spesies wat nie natuurlik daar voorkom
nie – kan daar per abuis ’n nuwe bedreiging vir die omgewing ingebring word. Die nuwe
spesie of plant kan moontlik die plaaslike plante uitkompeteer of domineer en sodoende ’n
wanbalans in die ekosisteem veroorsaak.

Die insameling van saad of plante in die plaaslike omgewing of opvangsgebied om in die
kwekery te kweek, verlaag vervoerkoste en behou die plaaslike plantgenetika.

© KAMOGELO MODIMOLA

Hervestiging deur gemeenskapsbestuurde kwekerye skep werksgeleenthede.
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KIES ’N TERREIN VIR
DIE KWEKERY

Die terrein vir die kwekery moet versigtig en met baie aandag aan detail
gekies word. Hier is ’n paar riglyne:

Weet watter spesies jy gaan kweek.
Kies ’n terrein naby die hervestigingsterrein.
Kies ’n terrein wat beskutting teen uitdrogende winde sal bied.
Plante moet gekweek word waar daar ’n gunstige mikroklimaat is.
Die terrein moet relatief gelyk wees met ’n baie geringe helling.
Daar moet goeie dreinering wees.
Daar behoort goeie toegang tot paaie te wees vir aflewerings.
Die terrein moet naby ’n bron van skoon water en van elektrisiteit wees.
Die terrein moet groot genoeg wees om die verlangde aantal plante aan te hou en ruimte laat
vir potensiële uitbreiding.

© KAMOGELO MODIMOLA

ŉ Versameling inheemse plante wat vir hervestiging gekweek word.

7

WAT IS NODIG OM ’N KWEKERY TE BEGIN?

Bykomend tot geskikte areas om saad, swamdoders en insekdoders te bêre en personeelgeriewe soos werk- en
rusplekke, ’n kombuis en waskamers, het jy die volgende nodig:
© KAMOGELO MODIMOLA

’n Kweekhuis vir ontkiemende saad en sommige geharde steggies.
© KAMOGELO MODIMOLA

’n Skaduhuis vir die afhard van saailinge nadat dit in sakke oorgeplant is – die skaduhuis behoort 20 – 40% skadudekking te bied.
© KAMOGELO MODIMOLA

’n Oop area waar plante kan groei en afgehard word voordat dit na die veld vervoer word.
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© KAMOGELO MODIMOLA

Nog ’n opsie is ’n steggiehuis of ’n kweekhuis om sagte steggies te kweek.
© KAMOGELO MODIMOLA

’n Werkplek om plante te kweek, met ’n waterpunt daar naby.
© KAMOGELO MODIMOLA

’n Skuur om plante te pot, met bêreplek vir toerusting.
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ALGEMENE
BEGINSELS VAN
KWEKING

Die Meulrivier, ’n sytak van die Riviersonderend, is ’n voorbeeld van ’n rivier wat hervestig is met inheemse plante uit die nabygeleë
Genadendalkwekery.
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VERSTAAN
KWEKING
Kweking beteken om nuwe plante te laat groei. Dit is die wetenskap of kuns om
nuwe plante te maak en hulle getalle te vermeerder.

HOE WORD PLANTE GEKWEEK?

Plante kan op twee maniere gekweek word: deur
geslagtelike of ongeslagtelike (vegetatiewe) voorplanting.

Ongeslagtelike of
vegetatiewe voortplanting

Geslagtelike voortplanting
Kweek plante deur saad of spore.

Kweek plante deur vegetatiewe selle, weefsels of
organe, byvoorbeeld steggies of blare.
© KAMOGELO MODIMOLA

© KAMOGELO MODIMOLA

By plante in die natuur vind voortplanting natuurlikerwys deur saad en spore plaas. Minder dikwels kan hulle
ongeslagtelik (vegetatief) voortplant deur middel van klone, risome, natuurlike gelaagdheid en uitlopers.

KLOON

’n Nuwe plant ontstaan deur vegetatiewe voortplanting uit
’n enkele ouerplant en is dikwels (ten minste aanvanklik)
fisies aan die ouerplant verbind.

RISOOM

’n Aangepaste ondergrondse plantstingel wat wortels en
lote in sy nodes vorm waaruit ’n nuwe plant groei.

GELAAGDHEID EN
UITLOPERS

’n Horisontale tak van die basis van ’n plant wat wortels
vorm en ’n nuwe plant maak.
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WATTER BENADERING TOT
KWEKING BEHOORT ’N KWEKERY
TE GEBRUIK?

Kwekerye kan albei hierdie benaderings volg –
geslagtelike en vegetatiewe voortplanting. Elk het sy
eie voordele:

Kweking met saad
(geslagtelike voortplanting)

Kweking met steggies
(vegetatiewe voortplanting)

Steun op saadproduksie deur die “moederplant”,
volgens die seisoen

Kan regdeur die jaar gedoen word

Kan sonder gespesialiseerde toerusting en kweekhuise
gedoen word

’n Kweekhuis mag nodig wees

Lei tot geneties meer gevarieerde plante wat dikwels
sterker is

Lei tot replikas of klone van die plant

KWEKING VAN SADE

KWEKING VAN STEGGIES
© VICTORIA WILMAN

© VICTORIA WILMAN

© ALICE NOTTEN

© ALICE NOTTEN

© VICTORIA WILMAN

© VICTORIA WILMAN
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TIEN BEGINSELS
VAN KWEKING
As die basiese beginsels gevolg word, hoef die kweek van plante vir hervestiging
nie moeilik te wees of mens af te skrik nie.
1. Versamel saad of steggies van gesonde plante uit ’n gebied naby die
hervestigingsprojek.
2. Bestudeer die plantspesies in die natuur om te verstaan watter kweektegniek
gebruik moet word.
3. Gebruik van die korrekte kweektegniek vir ’n spesie sal die saad makliker laat
ontkiem of die steggies makliker laat wortel skiet, en ’n jong plant se kanse op
oorlewing verhoog.
4. Kies die medium vir kweking volgens die behoeftes van die spesie – die medium of
grond moet skoon wees en goed dreineer, maar genoeg vog kan hou om ontkieming
of wortelvorming te laat begin.
5. Deur plantsakke tot bo vol te maak en plante van dieselfde ouderdom en met
dieselfde waterbehoeftes bymekaar te plaas, kan baie tyd en werk gespaar word.
6. Die keuse van houers en die etikettering van plante met die plant se naam,
kweker se besonderhede en datum help met deurlopende bestuur.
7. Die korrekte plasing van saad of steggies tydens die verskillende groeifases is
noodsaaklik.
8. Plante in die kwekery moet altyd goed onderhou word en sonder onkruid wees.
9. Behoorlike higiëne oral in die kwekery is noodsaaklik.
10. Die korrekte besproeiingspraktyk moet regdeur die kweekproses gevolg word.
Deur hierdie beginsels te volg kan die kwekery kwaliteit, higiëne en plantgesondheid
deur al die fases handhaaf – van die begin van die proses waar die saad of steggies
ingesamel word, tot aan die einde wanneer die plante in die veld herplant word. Dit sal
hervestigingsprojekte se kanse op sukses vergroot. Hierdie 10 beginsels word in meer
besonderhede op bladsy 14 tot 23 bespreek.
© VICTORIA WILMAN
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1. GESONDE
PLANTE

Versamel saad of steggies van gesonde plante uit ’n gebied
naby die hervestigingsprojek.
Voortplantingsmateriaal (saad of steggies) moet verkry word van ’n gesonde natuurlike
habitat naby die gebied wat gerehabiliteer gaan word. Indien saad of steggies in
natuurreservate of bewaringsgebiede ingesamel word, moet die korrekte permitte van
die owerhede verkry word voor daar met insameling begin word.

Oes van saad

Insameling van steggies

Wanneer saad van natuurlike plantpopulasies geoes
word, behoort nie meer as 20% van die beskikbare
saad op ’n keer van elke plant geoes te word nie. Dit
sal die oorlewing van die natuurlike plantpopulasie
verseker.

Gebruik ’n skerp, gesteriliseerde snoeiskêr
wanneer daar met plantmateriaal gewerk word.

Saad moet van verskillende plante in die
gebied geoes word om ’n goeie genepoel in die
gerehabiliteerde populasies te verseker.

Vars gesnyde materiaal moet dadelik in
plastieksakke geplaas word wat ’n klein bietjie
water bevat om die steggies klam te hou.

Lewensvatbare, gesonde saad moet tydens die
optimum ontwikkelingsfase geoes word,
gewoonlik wanneer die saad vanself afval. Bêre saad
op die korrekte wyse in ’n koel, droë plek totdat dit
gesaai word.

Individuele steggies moet gemaak en so gou
moontlik na insameling in die kweekhuis geplaas
word.

Dit is ideaal om steggies in die koel, vroeë oggende
te sny van plante wat sonder siektes en plae is.

Bestudeer die plantspesies in die natuur om te verstaan
watter kweektegniek gebruik moet word.
Voortplanting en kweking sal meer suksesvol wees indien die toestande waarin die
plant in die veld groei, nagemaak kan word. Dit kan die grondsoort waarin die plant
groei, die klimaat (temperatuur en reënval) en hoe die plant in die natuur voortplant
(het die saad byvoorbeeld vuur nodig om te ontkiem?) insluit. Indien moontlik moet
navorsing gedoen word oor die spesies wat gekweek gaan word. Indien daar geen
inligting beskikbaar is nie, mag ’n proses van leer en probeer nodig wees.
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2. VELDPLANTE

Hoe word plante benoem?
As ’n mens die basiese beginsels van plantname verstaan, sal dit jou help om
verskillende spesies te identifiseer en te bepaal hoe om ’n spesifieke plant te kweek.
Dit is belangrik om die korrekte wetenskaplike plantname te gebruik wanneer
plante vir hervestiging gekweek word om te verseker dat die regte spesies
gekweek en in die natuur teruggeplant word. In die bedryf van ’n kwekery kan
’n mens nie op algemene plantname staatmaak nie, omdat dieselfde algemene
naam vir verskillende spesies gebruik kan word.
Plante wat soortgelyk is, is deel van ’n familie. Binne elke familie is ’n aantal
genusse of genera (“genera” is die meervoud van “genus”). Binne elke genus
is daar ’n aantal spesies. Kom ons gebruik die suikerbosprotea (stroopbos,
opregtesuikerbos) as voorbeeld:

MAAK SEKER DAT
DIE REGTE SPESIES
GEKWEEK EN
IN DIE NATUUR
TERUGGEPLANT WORD

Genus:

Protea

Spesie:

repens

Wetenskaplike
plantname bestaan uit
twee dele, die genus en
die spesie, bv. Protea
repens, en dit word
in kursief geskryf (die
familienaam word nie
gekursiveer nie). Die
genusnaam word met
’n hoofletter geskryf en
die spesienaam met ’n
kleinletter.

Wenk:
Jy kan ŉ lys opstel
van die spesies
wat naby die
hervestigingsterrein
voorkom.

Erica abietina
(Familie Ericaceae)

Cyperus textilis
(Familie Cyperaceae)

Prionium serratum
(Familie Thurniaceae)

© ALICE NOTTEN
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Selago canescens
(Familie Scrophulariaceae)

© ALICE NOTTEN

Pelargonium peltatum
(Familie Geraniaceae)

© ALICE NOTTEN

© ALICE NOTTEN

© ALICE NOTTEN

Brabejum stellatifolium
(Familie Proteaceae)

Berzelia abrotanoides
(Familie Bruniaceae)

© KAMOGELO MODIMOLA

Familie: Proteaceae

Leucospermum cuneiforme
(Familie Proteaceae)
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3. KWEEKTEGNIEK

Gebruik van die korrekte kweektegniek vir ’n spesie sal die
saad makliker laat ontkiem of die steggies makliker laat
wortel skiet, en ’n jong plant se kanse op oorlewing verhoog.
Sommige plante vaar beter as dit van saad gekweek word, terwyl ander maklik van
steggies gekweek kan word. Sommige plante kan nie van steggies oorleef nie of ontkiem
nie maklik uit saad nie. Die geskikste kweekmetode vir ’n spesifieke plant kan bepaal word
deur navorsing of proefnemings. Jy kan die volgende tabel as praktiese reël gebruik:

Plant

Kweek van...

Bome

Saad

Grasse, bolle en restio's

Saad of verdeling

Grondbedekkers, kruidagtige
meerjarige plante

Saad of sagtehout- en eindpuntsteggies

Struike en klimplante

Semi-hardehout stingelsteggies

Vetplante

Groot steggies regstreeks in sakke met plantmedium

Dit mag nodig wees om saad op ’n spesifieke manier te saai of dit te behandel voor
dit gesaai word, byvoorbeeld deur rook, skarifikasie (verwering) of deur dit eers in
warm water te week. Boomsade moet byvoorbeeld in diep saadkissies of regstreeks in
plantsakke gesaai word sodat die wortels ondertoe kan groei. Baie klein saadjies moet
naby die grondoppervlak gesaai word, want die saailinge sal sukkel om bo die grond uit
te groei as dit te diep gesaai word.
’n Mens kan verskillende soorte steggies maak, soos hardehout-, semi-hardehout- en
sagtehoutsteggies, haksteggies, stingelsteggies of eindpuntsteggies. Dit spaar tyd as
jy weet watter tegniek om te gebruik en hoe om dit te doen. ’n Mens moet ook weet
wanneer om steggies te maak en wanneer die beste tyd is om saad te saai, want dit sal
die sukses van wortelvorming en ontkieming bepaal.

4. MEDIUM

Kies die medium vir kweking volgens die behoeftes van die
spesie – die medium of grond moet skoon wees en goed
dreineer, maar genoeg vog kan hou om ontkieming of
wortelvorming te laat begin.
Die medium of grond is krities vir die sukses van plantkweking. Potplantmediums is nie
dieselfde as kweekmediums nie — potplantmediums bevat meer voedingstowwe asook
kompos en organiese materiaal om die plant vir ’n lang tydperk te onderhou.
Die ideale kweekmedium moet die korrekte balans tussen lug en water aan die
ontwikkelende wortelstelsel voorsien. Dit moet ferm en dig genoeg wees om die saad en
steggies tydens wortelvorming of ontkieming in plek te hou. Die mengsel moet maklik
nat word en genoeg vog behou, maar moet ook poreus genoeg wees sodat oortollige
water kan dreineer en suurstof by die wortels kan uitkom. Die medium moet vry van
onkruidsaad en skadelike organismes wees.
Die presiese eienskappe van die medium sal wissel na gelang van die spesie wat jy wil
kweek. Grondlose mediums word aanbeveel om groot hoeveelhede saad en steggies te
kweek, veral wanneer dit nie moontlik is om die grond te steriliseer nie. Dit is die beste
om ’n kweekmedium te gebruik wat min voedingstowwe bevat om probleme met alge
en onkruid te vermy. Sommige algemene bestanddele van kweekmediums is dennebas,
vermikuliet, perliet en sand. Dit kan afsonderlik gebruik of saam gemeng word om ’n
saailing- of steggiemengsel te maak. ’n Mengsel van een deel fyn bas en een deel growwe
sand is relatief goedkoop en maak ’n goeie medium.
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Soort medium

Waarvan word dit
gemaak?

Gemaalde bas

Gesnipperde dennebas (6 mm)
fyner gesif vir kweking

Perliet is gryswit vulkaniese glas
wat uitsit en steriele sponsagtige
korrels vorm wanneer dit verhit
word.

© KAMOGELO MODIMOLA

Sand bestaan uit klein verweerde
rotsdeeltjies 0,05 tot 2 mm in
deursnee.

Die steriele perlietkorrels is baie
lig en poreus.

Perliet

Vermikuliet is ’n mineraal wat
soos mika lyk. Dit bevat geen
grond nie.

Sand bevat geen voedingstowwe nie
en die pH is feitlik neutraal.

Sand

Vermikuliet los nie in water op
nie.

Vermikuliet

Dit bied baie lugruimtes as dit nie
vasgedruk word nie.

Perliet se pH is neutraal en dit kan
vir ’n lang tyd drie tot vier keer
meer water as sy eie gewig behou
sonder om pap te word.

In kweekmediums word dit dikwels
saam met organiese materiaal
gebruik om dreinering te verbeter.

Growwe riviersand voorsien meer
lugruimtes aan ’n mengsel en
dreineer vinnig.

Dit word gewoonlik saam met
gemaalde bas gebruik.

© KAMOGELO MODIMOLA

Gemaalde bas absorbeer en behou
vog goed. Terselfdertyd is dit grof
genoeg om vinnige dreinering van
oortollige water toe te laat.
Dit is suurvormend.

Dit kan groot hoeveelhede water
en voedingstowwe hou.

Wanneer vermikuliet versigtig
hanteer word, verhoog dit die
mengsel se voghouvermoë en
belugting, en maak die mengsel
ligter sonder om organiese
voedingstowwe by te voeg.

Perliet verhoog belugting en
verbeter dreinering.

Kwartssand word algemeen vir
kweking gebruik. Dit moet nie
te fyn wees nie. Die dreinering
is uitstekend en die skurfheid
kan wortelvorming by steggies
stimuleer.

© KAMOGELO MODIMOLA

Wat is die
eienskappe
daarvan?

Waarom word
dit by ’n mengsel
gevoeg?

Gemaalde bas maak die mengsel
ligter, vergroot lugruimtes,
verbeter dreinering en bied
terselfdertyd ook voghoudende
vermoëns.
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5. POT

Deur plantsakke tot bo vol te maak en plante van dieselfde
ouderdom en met dieselfde waterbehoeftes bymekaar te
plaas, kan baie tyd en werk gespaar word.
Tydens hierdie fase word saailinge en/of gewortelde steggies in saailingbakke,
plantsakke of potte geplant wat tot heel bo met potplantgrond gevul is. Potplantgrond
kan klaar gemeng van verskeie verskaffers verkry word, of self by die kwekery gemaak
word deur kompos of gemaalde bas en sand te meng. Ander bestanddele kan bygevoeg
word om ’n spesifieke pH te handhaaf. Kunsmis wat stadig vrygestel word, kan ook
bygevoeg word. Die potplantmengsel moet vog goed kan hou maar moet ook goed kan
dreineer. Aanbevole mengsels vir potplantgrond word in die tabel hier onder gegee:

Mengsel

Bestanddele

Algemene mengsel 1

6 dele kompos wat goed afgebreek is
2 dele goed verouderde, gemaalde bas (5–12 mm)
1 deel growwe riviersand

Algemene mengsel 2

4 dele kompos wat goed afgebreek is
3 dele goed verouderde, gemaalde bas (5–12 mm)
1 deel growwe riviersand

Fynbosmengsel

7 dele goed verouderde, gemaalde bas (5–12 mm)
3 dele growwe, gewaste riviersand

Bolle/vetplante en oop
kweekbanke

4 dele algemene mengsel
2 dele goed verouderde, gemaalde bas (5–12 mm)
2 dele growwe, gewaste riviersand

Saailinge word oorgeplant nadat hulle eerste ware blare gevorm het. Hulle moet
versigtig uit die saadkissies gelig word, van die ander saailinge losgemaak word
en, afhangend van die grootte van die saailinge, in saailingbakke of plantsakke
geplaas word met al hulle wortels bedek. Dit is beter om baie klein saailinge eers in
saailingbakke te plant sodat hulle meer gevestig kan raak voordat hulle in plantsakke
oorgeplant word. Maak seker dat die wortels nie tydens die plantproses beskadig word
nie. Die plante moet op dieselfde diepte in die grond geplaas word as wat dit tydens die
kweekfase was. Maak die nuutgeplante saailinge goed nat met ’n gieter wat ’n baie fyn
sproeikop het.

Ware
blare
Saadlobbe

Saadlobbe en ware blare

Wanneer ’n saad ontkiem, word die eerste enkele blaar of paar blare wat bo die
grond verskyn die saadlobbe genoem omdat dit deel is van die saad se embrio.
Hulle voorsien die gestoorde voedingstowwe aan die saailing totdat die ware blare
ontwikkel. Wanneer die ware blare verskyn, kan die plant begin fotosinteer. Dit
beteken dat die plant sy eie kos kan maak.

Gewortelde steggies kan in sakke of potte geplant word wanneer die wortels goed
gevestig is en ’n mens ’n paar wortels by die gate onder in die saailingbakke kan sien
uitsteek. Dieselfde beginsel as hier bo is van toepassing, behalwe dat steggies versigtig
uit die saailingbakke verwyder moet word deur hulle van onder af op te druk eerder as
om hulle van bo af uit te trek. Hulle kan dan met hulle kweekmedium en al in die nuwe
houers geplant word.
Die houers moet tot heel bo met potplantgrond gevul word; wanneer dit natgemaak is,
sal die grond effens insak. Veral plastieksakke moet tot heel bo volgemaak word. Indien
die grond te laag in die sak is, vou die sak om en dit verhoed dat die plant water kry.
Om versorging te vergemaklik moet plante van dieselfde ouderdom, spesies, sakgrootte
en waterbehoeftes bymekaar geplaas word in die skaduryke area van die kwekery waar
hulle afgehard word.
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6. HOUERS EN
ETIKETTERING

Die keuse van houers en die etikettering van plante met die
plant se naam, kweker se besonderhede en datum help met
deurlopende bestuur.
Plante kan in ’n verskeidenheid houers gekweek word. Hulle kan selfs in oop beddings
groei. Wit plastiek etikette kan gebruik word om die plante mee te etiketteer. Dit is die
beste om met ’n 6B-potlood op die etiket te skryf. Nadat die plante geplant is, moet
hulle etikette kry wat die volgende aandui:
1.
2.
3.
4.
5.

Wenk:
Gebruik ŉ 6B-potlood
om op etikette te
skryf – dit hou langer
en was nie af nie.

Naam van die plant
Datum gekweek en gepot
Naam van die kweker (persoon)
Naam van die hervestigingsprojek of hervestigingsgebied
Oorsprong van die plant (waar die saad geoes is)

Watter houer jy ook al kies om die plante in te laat groei (sien die tabel hier onder),
dit moet altyd skoon en gesteriliseer wees voor die plante daarin geplant word.
Aanbevole ontsmettingsmiddels is Terminator of Sporekill (handelsmerke) – meng
1 mℓ met ’n liter water. Die aktiewe bestanddeel in hierde ontsmettingsmiddels is
didesieldimetielammoniumchloried.

Saailingbakke

Vlak of diep
plastiek
saadkissies met
dreineringsgate

Word ook gebruik
om steggies te kweek
en klein saailinge uit
saadkissies oor te plant.
Verskillende groottes is
beskikbaar wat 6, 20,
90, 105, 128 of meer
holtes kan hê.
Saailinge of gewortelde
steggies kan maklik uit
die bak verwyder word
sonder om die wortels te
beskadig.
Kleiner plante kan goedkoper in hierdie bakke
gegroei en vervoer word.
Party van die bakke het
afsonderlike klein potjies
in ’n draadraamwerk
sodat elke potjie
individueel verwyder
kan word. Dit is baie
nutting vir hervestiging.

Jiffy veenpotte van
Growrite is ’n alternatief
vir plastiekpotte en is
100% bioafbreekbaar,
komposteerbaar en
goedgekeur vir organiese
produksie.
Die gewortelde plant
kan net so in die veenpot
oorgeplant word, wat
tyd en arbeid bespaar en
enige stres vir die plant
verminder wat deur
die versteuring van die
wortels veroorsaak kan
word.
Proteaceae en ander
soortgelyke plante met
gevoelige wortelstelsels
baat by kweking in
veenpotte.

© VICTORIA WILMAN

Saad kan in oop
saaibeddings of
saadkissies gesaai word.

Word gebruik vir
groter sade wat nie ’n
bykomende potfase
nodig het nie.

Potte en
plantsakke
© GROWRITE

Diep kissies word
gebruik vir groter plante,
bolle en plante met
diep wortelstelsels (bv.
bome).

© KAMOGELO MODIMOLA
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Word gebruik vir
saadkweking.

Bioafbreekbare
potte

Saailinge en gewortelde
steggies word uitgeplant
en groei verder in potte
of plastieksakke van
verskeie groottes.
Plantsakke is goedkoper
maar sal waarskynlik
nie hergebruik word
nie, terwyl plastiekpotte
duursamer is en nie so
maklik skeur, breek en
omvou nie.
Indien moontlik, kan die
potte in kratte geplaas
word om dit makliker te
tel en te vervoer.
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7. PLASING

Die korrekte plasing van saad of steggies tydens die
verskillende groeifases is noodsaaklik.
Tydens die verskillende kweek- en groeifases van plante moet hulle op verskillende
tye in verskillende areas of strukture in die kwekery gehou word. Hulle sal ook tydens
die verskillende kweekfases op verskillende maniere natgemaak moet word. Die
verskillende areas of geriewe en hulle gebruike is op bladsy 8 en 9 bespreek. Die tabel
hier onder bevat riglyne oor waar plante tydens elke groeifase geplaas moet word.

Aktiwiteit
Insameling

Fases vir saadkweking

Fases vir steggiekweking

Plek:
Tyd:

In die veld
Wanneer die plante saad maak

Plek:
Tyd:

In die veld
Regdeur die jaar, maar ideaal
na die blomtyd wanneer nuwe
lote uitkom

Plek:

Saadskuur

Plek:

Steggies kan vir ’n klein rukkie
na insameling in die yskas
gehou word voor dit geplant
word

Plek:
Tyd:

Saadhuis
Totdat twee ware blare
gevorm het

Plek:
Plek:

Kweekhuis (sagte steggies)
Saadhuis of skaduhuis (harde
steggies)
Totdat ’n beduidende wortelbal
gevorm het

Plek:
Tyd:

Potskuur
Tyd wat dit neem om te pot

Plek:
Tyd:

Potskuur
Tyd wat dit neem om te pot

Plek:
Tyd:

Skaduhuis
Minimum van 10 dae vir
sommige spesies; 4 weke ideaal
vir ’n behoorlike wortelbal om
te vorm

Plek:
Tyd:

Skaduhuis
Minimum van 10 dae
afhangend van die spesie

Plek:
Tyd:

Oop groeiarea (in sonskyn)
Tot dit gereed is om in die veld
uit te plant. Dit mag nodig wees
om plante weer te pot.

Plek:
Tyd:

Oop groeiarea (in sonskyn)
Tot dit gereed is om in die veld
uit te plant. Dit mag nodig wees
om plante weer te pot.

Berging

Kweking

Pot

Afharding

Afharding fase 2 /
Verder groei

Tyd:

© KAMOGELO MODIMOLA

Saadkissies en oop saaibeddings.

20

8. INSTANDHOUDING EN
KWEKING

Plante in die kwekery moet altyd goed onderhou word en
sonder onkruid wees.
Wanneer plante gekweek word, van die begin van die voortplantingfase af regdeur tot
by die afhardings- en groeifase van plantproduksie, moet die plante goed onderhou en
gesond en sonder onkruid gehou word. Dit is ’n belangrike deel van kwekerybestuur en
noodsaaklik vir die oorlewing van die plante.
Die kwekery en die omgewing moet ook skoon gehou word en onkruid moet nie
toegelaat word om op te kom en te versprei nie. Dit moet beslis nie toegelaat word om
saad te skiet nie.
Tydens steggiekweking moet die steggies gemonitor word en enige dooie plante moet
uit die bakke en steggiebeddings verwyder word. Dooie plante wat in die saadkissies
gelos word kan siektes en fungusprobleme vir die gesonde steggies veroorsaak. Enige
dooie blare wat afgeval het moet ook verwyder word sodat die steggiebeddings so
skoon en steriel moontlik is.
Sodra die steggies wortel geskiet het, kan hulle uit die steggiebeddings gehaal en in
die afhardingsarea gehou word voordat hulle gepot word. Die steggies kan met ’n
vloeibare misstof gevoed word om hulle aan te help. Die kweekmedium bevat geen
voedingstowwe nie, dus is voeding tydens hierdie fase tussen oorplanting voordelig.

Wenk:
Verwyder dooie
plante uit die bakke
omdat dit siektes en
fungusprobleme vir
die gesonde steggies
kan veroorsaak.

Plante wat in potte en sakke geplant word gebruik gou enige voedingstowwe wat in
die potplantgrond was op. Voedingstowwe moet aangevul word deur die toediening
van misstof. Saailinge in saailingbakke en plante wat in potte geplant is, kan baat
by ’n organiese misstof in die potplantgrond wat die nodige voedingstowwe stadig
oor ’n tydperk van ses maande tot ’n jaar vrystel, afhangend van die misstof. Hierdie
misstowwe moet egter met sorg gebruik word aangesien sommige fynbosspesies sleg kan
reageer op ’n oormaat misstof wat gedurende warm weerstoestande vrygestel mag word.
Talbourne organiese 5:1:5 misstof word met goeie resultate vir fynbosspesies gebruik
en slegs ’n klein knypie is twee keer per jaar per plant nodig. Alternatiewelik kan ’n
vloeibare organiese misstof, soos Seagro of Nitrosol, elke tweede week gebruik word.

© ANTHONY HITCHCOCK

Gebruik kratte om voorraadopname en vervoer te vergemaklik.
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9. HIGIËNE

Behoorlike higiëne oral in die kwekery is noodsaaklik.
Twee van die belangrikste faktore van plantkweking is sanitasie en higiëne. Baie plante
gaan verlore as gevolg van verskeie patogene, siektes en insekplae omdat sanitasie nie
goed bestuur word nie.
Alles in die kwekery moet van die begin tot aan die einde van die proses skoon wees of
gesteriliseer word.
•

Kweekgeriewe (bv. plekke waar steggies gemaak en saad behandel word) moet weg
van bergingsareas wees en van areas waar die groei- of potplantmediums gemeng
word.

•

Toerusting, kweekhuistafels en vloere moet gereeld afgewas en met
bleikmiddel ontsmet word. Asyn is ’n goedkoop alternatief en net so effektief.
Ander ontsmettingsmiddels wat aanbeveel word, is Terminator of Sporekill
(handelsmerke) – meng 1 mℓ hiervan per liter water. Die aktiewe bestanddeel in
hierde ontsmettingsmiddels is didesieldimetielammoniumchloried.

•

Besproeiingswater moet verkieslik met chloor behandel word om alge en patogene
dood te maak.

•

Kweekmediums moet op ’n skoon oppervlak gemeng en in skoon houers
geberg word.

•

Areas waar kweking met misbesproeiing plaasvind, en waar plante gehou word
om te groei, soos kweekhuise, saadhuise en skaduhuise, moet skoon gehou word.
Siek of dooie plantreste en blare wat afgeval het moet daagliks verwyder word.
Enige onkruid moet verwyder word voordat dit saad skiet. Die areas rondom die
kweekhuise moet vry van onkruid en patogene gehou word.

•

Klam vloere in kweekhuise en kweekhuistafels moet vry van alge gehou word.

•

Gereedskap, veral snoeiskêre, moet skoon en skerp gehou en gereeld in ’n
steriliseermiddel gedoop word voordat plantmateriaal gesny word.

•

Steggiemateriaal wat versamel word, moet in skoon (gesteriliseerde) plastieksakke
geplaas word.

•

Kweekbakke moet voor gebruik gewas en gesteriliseer word – maak ’n Terminatoroplossing in ’n groot drom aan en doop die bakke daarin voordat dit gebruik word.

•

Nadat die bakke met ’n groeimedium gevul is, kan ’n ontsmettingsmiddel met ’n
gieter oor die medium gesprinkel word om die kanse vir infeksie te minimaliseer.

•

Steggies wat al vir ’n rukkie wortelgeskiet het, moet uitgehaal en ondersoek word.
Indien kallusse gevorm het, al het daar nog geen wortels gevorm nie, moet hulle
weer behandel word, in ’n vars wortelmedium gesit en teruggesit word in die
kweekhuis.

•

Hoë humiditeit, volop vog en warm temperature kan patogene en insekte vinnig laat
ontwikkel. Humiditeit en vog moet aktief bestuur word vir vinnige wortelvorming
sonder plantverliese. Gereelde monitering vir peste en siektes is noodsaaklik.
Gereelde monitering sal ook enige probleme identifiseer met die besproeiingstelsel
waar steggies of saailinge dalk nie besproei word nie.

•

Enige plante wat gedurende die kweek- of groeifase doodgaan, moet verwyder word.
As die plante weens ’n siekte, virus of plaaginfeksie dood is, moet dit verbrand word.
Moet dit nie by komposmateriaal sit wat weer gebruik gaan word nie.

’n Skoon groeiomgewing sal verliese van saailinge verminder. Dit kan ook die gebruik
van insekdoders en swamdoders verminder.
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10. BESPROEIINGSPRAKTYK

Die korrekte besproeiingspraktyk moet regdeur die
kweekproses gevolg word.
Daar is vier hoof- omgewingsfaktore wat ontkieming, steggievorming en groei van
plante beïnvloed. Dit is water, suurstof, lig en temperatuur. Plante het die
korrekte waterbalans nodig vir volgehoue groei sodat hulle nie uitdroog of versuip nie,
wat net so skadelik kan wees.

Benatting tydens kweking

Nadat saad gesaai of steggies gemaak of gepot is, moet ’n gieter met ’n fyn sproeikop
gebruik word om die saailingbakke en plantsakke nat te maak. Maak seker dat die
water egalig oor die grond te versprei word sodat die saad nie uitspoel nie.
By saadkweking absorbeer die saad water tydens die eerste deel van die
ontkiemingsproses. Daar moet voortdurend genoeg water vir die ontkiemende sade
beskikbaar wees. As die kweekmedium toegelaat word om uit te droog nadat die
ontkiemingsproses begin het, kan die embrio of klein plantjie doodgaan. Oorbenatting
kan ook ’n probleem wees, dus moet saailingbakke ideaal gesien daagliks natgemaak
en klam gehou word, maar die oppervlak moet toegelaat word om tussen benatting
effens uit te droog.
Steggies in ’n kweekhuis moet ’n balans van lug en water by die wortelarea hê asook
humiditeit om die blare. Humiditeit van 70–80% is ideaal en voorkom waterverlies
deur transpirasie, veral by sagtehout- en blaarsteggies. Sagtehoutsteggies het ’n
onderbroke misbesproeiingstelsel nodig wat geprogrammeer kan word om baie keer
deur die dag mis te spuit. Goeie lugsirkulasie om die steggies is ook noodsaaklik. Die
steggies moet egter nie toegelaat word om te versuip nie.

Benatting van saailinge en jong plante

Jong saailinge en nuutgewortelde steggies het gereeld water nodig omdat hulle maklik
uitdroog, veral gedurende die somermaande. Hulle moet daagliks water kry.

Benatting van gevestigde plante in potte

Gevestigde plante in potte of sakke moet water kry gebaseer op daaglikse monitering
van die plantmedium in hulle houers. Hulle kan gemiddeld elke 2–4 dae water
nodig hê, maar die presiese frekwensie hang af van die grootte van die sakke,
wortelontwikkeling, die grootte van die plant en die duur van benatting. Die grond in
die sakke moet altyd effens klam wees en nooit heeltemal uitdroog nie.
’n Besproeiingstelsel met ’n tydreëlaar wat outomaties water gee, sou ideaal wees.
Selfs met ’n geoutomatiseerde stelsel is gereelde monitering van die waterdekking en
die spuitkoppe egter noodsaaklik om te verseker dat al die plante water kry. Dit sal
plantverliese voorkom.
Dit is belangrik om daarop te let dat te veel water net so skadelik is as te min water,
want dit kan lei tot versuiping en versmoring van die plante.
© KAMOGELO MODIMOLA
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Gee saad dikwels water en hou dit klam, maar laat dit effens
uitdroog voor dit weer natgemaak word.

Maak saadkissies en steggies met ŉ fyn sproeier of gieter nat.
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KWEEKTEGNIEKE

Baie verskillende spesies word vir hervestiging gekweek in die versamelingskwekery van die Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuin.
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SAADKWEKING
Kweking van plante van saad begin met die oes van saad.

OES
VAN SAAD

Om saad te oes vereis goeie beplanning en kennis of navorsing van die tye waarop die
betrokke spesie blom en saad produseer.
Saad moet tydens die optimum ontwikkelingsfase geoes word. Dit is gewoonlik wanneer
die saad besig is om natuurlik te versprei, m.a.w. wanneer dit natuurlikerwys val.

Sekere tekens kan waargeneem word wanneer saad
gereed is om te oes:
Veranderings in die kleur van die vrugte of saadhuid
Vrugte splits of breek oop
Saad ratel
Saad is hard en droog
Van die saad het reeds versprei
Saad kan maklik van die plant verwyder word
In party gevalle moet ’n balans gevind word tussen vroeë en laat oes om die maksimum
hoeveelheid goeie kwaliteit saad te verkry. As ’n mens te lank wag, kan die vrugte
oopbars en die saad op die grond val, of dit kan deur voëls of diere gevreet word. Dit is
’n goeie praktyk om die insamelingsgebied gereeld te besoek om saadmonsters te neem
en hulle rypheid te bepaal.
Saad in follikels, peule, kapsules, houe, dopvrugte en keëls kan geoes word voordat
dit heeltemal ryp is en dan gedroog word. Takke kan ook afgesny word of die saad kan
verwyder word en vir een tot drie weke lank op seile of in oop laaie gesit word om uit te
droog. Kapsules en peule bars oop en stel die sade vry.
Wanneer klein hoeveelhede saad benodig word, kan die saadstingels afgesny en
onderstebo binne-in ’n papiersak gehang word om uit te droog.
© KAMOGELO MODIMOLA

Bessies se kleur verander van groen na rooi of swart
wanneer dit ryp is.

Peule en kapsules word droog en bars oop om die saad
vry te stel.
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HOE SAAD VERSPREI
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Deur wind

Deur diere

Deur water

Deur oop te bars

Thamnochortus insignis
(dekriet, mannetjiesriet)
Restionaceae

Strelitzia reginae
(kraanvoëlblom)
Strelitziaceae

Nymphaea nouchali
(blouwaterlelie)
Nymphaeaceae

Pelargonium (malva) en
Geranium (ooievaarsbek)
Geraniaceae

Taraxacum officinale
(paardebloem)
Asteraceae

Xanthium strumarium
(kankerroos)
Asteraceae

Typha capensis
(papkuil; matjiesriet)
Typhaceae

Cyclopia, Aspalathus en
ander Fabaceae

Scabiosa incisa
(koringblommetjie)
Dipsacaceae

Sclerocarya birrea
(maroela)
Anacardiaceae

Rhizophora mucronata
(rooiwortelboom)
Rhizophoraceae

Agathosma, Coleonema
en ander in die Rutaceaefamilie
(boegoe, aasbossie)

TEGNIEKE
VIR SAAD OES

Daar is baie verskillende tegnieke wat gebruik kan word om saad te oes. Die mees
geskikte tegniek sal afhang van die spesie en veral hoe die saad versprei.
•

Om saad met die hand te pluk is die eenvoudigste tegniek wat die beste werk vir
spesies waar die saad oor ’n lang tydperk laat val word en waar vrugte maklik
bereikbaar is.

•

Houers kan om die plukker se middel vasgebind word sodat albei hande los is om
te pluk.

•

Die trossnoeitegniek kan gebruik word wanneer sade van hoë bome of spesies geoes
word wat trosse saad aan die punte van takke produseer.

Wenk:
As saad met die hand
gepluk word, bind ŉ
houer waarin die saad
geplaas kan word of
saadsakke om die
plukker se middel.

Wenk:
Wanneer saad van
die grond af opgetel
word, wees versigtig
om nie saad bymekaar
te maak wat deur
insekte beskadig is
nie.

Lang boomsnoeiers kan gebruik word om hele trosse van die boom te verwyder.
•

Vir spesies wat hulle saad versprei deur sneller- of uitskietmeganismes, of wanneer
dit nodig is om die saad teen diere en voëls te beskerm, of wanneer spesies met die
hand bestuif word, mag dit nodig wees om die saadhoofde met sakke te bedek.
’n Sak van gaas of materiaal wat lig en lug deurlaat word losweg oor die saadkoppe
gesit en aan die tak vasgemaak. Die saad sal dan in die sakke opgevang word
wanneer dit afval.

•

Deur die takke van bome of struike te skud, word ryp saad losgemaak. Die saad
kan dan op ’n seil of laken wat op die grond onder die plant gelê is, bymekaar
gemaak word.

•

Grasse, restio’s en ander spesies met regop blomstingels kan geoes word deur die
saad af te stroop.
Maak die sade versigtig los deur die saadhoof aan die basis vas te vat en die hand
boontoe te trek; die saad kan dan in ’n sak geplaas word.

•

Sommige saad kan van die grond onder bome opgetel word, maar wees versigtig om
nie saad op te tel wat deur insekte beskadig is nie. Dit is egter soms voordelig om
saad van die grond af te versamel, veral waar voëls en vrugtevlermuise geslaap het.
Hierdie saad is natuurlikerwys verweer en sal maklik ontkiem.
Wanneer saad geoes word, moet dit in papier- of materiaalsakke gebêre word, nooit
in plastieksakke nie. Saad met vlesige vrugte kan aanvanklik in plastieksakke of
emmers gehou word terwyl dit geoes word, maar die vleis moet so spoedig moontlik
verwyder word.

© VICTORIA WILMAN
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Saad word in materiaal- of papiersakke ingesamel en geberg –
nie plastiek nie – om te keer dat dit muf.

Saad word in plat kissies uitgesit om droog te word. Wanneer dit
droog is, kan jy dit van nie-saadmateriaal skei.
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Pluk met die hand

Stroop grasse en restio’s

Sakke om blomhofies en handbestuiwing

Die mengsel wat so verkry word, kan dan uitgewan of gesif word met verskillende
groottes siwwe. By sekere sade kan die kaf verwyder word deur die saad versigtig
in die lug te gooi en weer te vang, of dit heen en weer van een houer na ’n ander te
gooi. ’n Ligte bries sal die kaf wegwaai en die swaarder saad sal in die bak val.
Taai sade soos Pittosporum viridiflorum (witboekenhout) kan in fyn stof gerol en
met ’n stuk growwe goiing afgevee word. Die stof absorbeer ’n groot hoeveelheid
van die taai slym en beide word dan van die saad afgevee.
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Sodra die saad droog is, kan dit skoongemaak word. Die saad word van die buitenste
saadhuid geskei en enige kaf of ander plantmateriaal wat saam met die saad geoes is,
word verwyder.
Handsortering is die eenvoudigste metode en word meesal gebruik om groot
sade of saad met min kaf, soos saad wat in peule is en net uit die peule gehaal
moet word, skoon te maak. Afhangend van die saad, kan dit liggies gedruk
word om die buitenste saadhuid te breek, bv. gedroogde aalwyn, of dit kan deur
gaasdraad gevryf word om die saad van kapsules te skei, bv. die Ericaceae (erikas
of heide).
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Wanneer saad van skermagtige blomhofies soos agapante
geoes word, sit ŉ sak versigtig oor die hele skerm, maak die
opening toe, sny die stingel af, draai die sak regop en skud dit.
Al die saad sal in die sak val.

Wenk:

SKOONMAAK
VAN SAAD

© VICTORIA WILMAN

Oes saad van skermagtige blomhofies

Trossnoei kan ook gebruik
word by grasse en restio’s as
die saad nie heeltemal ryp is
nie en maklik vrygestel word.

Dit is ŉ goeie
idee om ŉ
herbariumeksemplaar
te neem wanneer
jy saad oes sodat
die spesies deur ŉ
deskundige geverifieer
kan word.
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Trossnoei

Vlesige vrugte of bessies moet effens anders behandel word as droë vrugte. In die
algemeen is vlesige vrugte makliker om te hanteer as dit ryp of oorryp is, maar dit is
selde die geval omdat die saad geoes moet word voordat voëls en diere alles opvreet.
By ryp vrugte moet die vleis van die saad verwyder word voordat die saad geberg en
gesaai word. Die bessies kan pap gedruk en die saad met die hand uitgehaal word.
Dit kan in vate getrap of in water geweek word om die vleis sag te maak. Die saad
word dan in die water verwyder of onder lopende water deur siwwe gevryf.
’n Ander metode om saad van klein vlesige vrugte te verwyder is om ’n elektriese
menger te gebruik waarvan die metaallem met ’n rubberbuisie vervang is. Die
rubberbuisie word teen ’n reghoek aan die draaiende as van die masjien vasgemaak.
’n Mengsel van vrugte en water word in die menger geplaas en vir ongeveer twee
minute gemeng. Wanneer die pulp van die saad geskei het, kan die pulp deur
middel van flottering verwyder word. Die saad en pulp word in water gesit. Die
swaar, heel saad sal na die bodem sink en die ligter pulp en leë saad sal dryf.
Fermentasie is ’n metode wat goed werk vir spesies met taai of melkerige
vleis soos Sideroxylon inerme (melkhout). Die saad kan in ’n sterk plastieksak
geplaas word met ’n liter water, drie eetlepels suiker en ’n sakkie kitsgis. Hierdie
bestanddele word deeglik gemeng en die sak word verseël. Die sak word vir drie tot
vier dae gelos totdat dit geswel het. Dit dui aan dat die fermentasieproses goed op
dreef is en dat die vleis van die saad afval. Die saad kan dan in water gewas word.
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Gebruik ŉ rubbersponning om
kapsules of stekelrige saad
deur ŉ sif te druk.
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Hou altyd die etiket
by die saad wanneer
dit verwerk en
skoongemaak word
om verwarring te
voorkom.
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Wenk:
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Siwwe met verskeie maaswydtes word gebruik om saad
skoon te maak.

Vlesige saad moet gou na
insameling skoongemaak
word.
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Handsortering van groot sade en sade in peule.

Vryf grassade oor ŉ geriffelde rubbermat om die saad uit die
doppe te verwyder. Die saad sal in die mat se groewe val en
kan dan in ŉ kissie gegooi word.
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SAADDORMANSIE

Dormansie verwys na die tydperk in ’n plant se lewensiklus wanneer groei,
ontwikkeling en fisiese aktiwiteit tydelik gestaak word. Saad word dormant (rustend)
omdat die omgewingstoestande nie vir ontkieming en groei geskik is nie – dit kan
byvoorbeeld te droog of te koud wees.
Wanneer saad ryp word, ontwikkel dit interne en eksterne meganismes vir dormansie
wat bepaal wanneer dit sal ontkiem. Dit is om te voorkom dat saad in ’n ongunstige
omgewing sal ontkiem waarin die plantjie nie sal oorleef nie. Wanneer die omgewing
gunstig is, sal die saad ontkiem. Vir die meeste fynbosplante is ’n gunstige omgewing
wanneer die temperatuur in die herfs koel is en die reënseisoen in die Kaap begin.
Ander saad het ’n harde saadhuid wat deur ’n dier se spysverteringskanaal moet gaan.
Die saad sal ontkiem wanneer die dier dit na ’n ander gebied, weg van die moederplant,
geneem het. Dit word dispersie genoem.
In baie gevalle word saad vanself droog tot ’n vlak wat minder is as wat vir ontkieming
verlang word. Die saad hoef net water teen die regte temperatuur op te suig om die
ontkiemingsproses te laat begin. Hierdie saad het nie enige spesiale behandeling nodig
nie maar moet op die regte tyd gesaai word, bv. in die herfs of reënseisoen. Sommige
saad moet vars gesaai word en sal hulle lewensvatbaarheid verloor as dit te lank geberg
word voor dit gesaai word.

Hoofsoorte dormansie
Fisiese of chemiese saadhuiddormansie

Interne dormansie

Saad met fisiese saadhuiddormansie het ’n harde
saadbedekking buite om wat nie deur water of suurstof
binnegedring kan word nie. In die natuur word die
dormansie opgehef wanneer die saadhuid afgebreek word
deur temperatuurwisselings, hoë temperatuur, vuur,
meganiese afskuring deur bv. in sand te lê of deur die
spysverteringstelsels van diere en voëls te beweeg, of met
verloop van tyd deur die aksies van mikroörganismes in die
grond.

Saad met interne dormansie ontkiem nie as
gevolg van faktore in die embrio. Dormansie kan
in sommige saad voorkom omdat die embrio
nog nie ten volle ontwikkel is nie en ’n tydperk
van naryping nodig het. Saad met hierdie tipe
dormansie kan gestimuleer word om te ontkiem
wanneer dit blootgestel word aan vog en ’n
tydperk van hoë temperature gevolg deur lae
temperature, of omgekeerd. Dit staan bekend as
koue of warm stratifikasie. Soms is ’n tydperk
van droë berging voldoende om die dormansie
op te hef. Gibberelliensuur kan ook gebruik
word om ontkieming te stimuleer.

Wanneer hierdie saad in die kwekery ontkiem word, kan
hierdie soort dormansie gewoonlik deur skarifikasie
opgehef word.

In die natuur word hierdie inhiberende chemiese stowwe
deur swaar reën uit die saad gespoel, maar in die kwekery
moet die saadhuid verwyder en die saad in water gewas word.
Gekombineerde dormansie of dubbele dormansie kombineer twee of meer soorte dormansie. In
hierdie geval moet al die belemmerende toestande in die korrekte volgorde uitgeskakel word vir die saad om
te kan ontkiem. Sommige saad vereis ligte of donker toestande, bepaalde of afwisselende temperature of ’n
kombinasie hiervan.
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Chemiese saadhuiddormansie inhibeer ontkieming
deur middel van chemiese stowwe wat voorkom in die vrug
en die weefsel wat die saad bedek. Veral die vleis of sap van
hierdie vrugte kan verhoed dat die saad ontkiem.

’N SAAD

3 hoofdele van ’n saad
Embrio

Protoderm
Stingel apikale
meristeem

Nuwe plantjie

Voedselstoor

Saadlob
Grondmeristeem

Deur die saad
gebruik totdat die
saailing blare het
en self kan kos
maak

Prokambium
Perikarp (vrugwand)

Bedekkende struktuur

Saadhuid
Wortel apikale
meristeem

Vir beskerming,
saaddormansie en
verspreiding

Daar is verskeie maniere waarop saaddormansie opgehef kan word, afhangend van die tipe saadbedekking:

Agt verskillende maniere om saaddormansie op te hef
1. Skarifikasie met suur

2. Droëhittebehandeling

Suurbehandeling kan gebruik word om
hardesaadhuiddormansie te verbreek. Dit word
gebruik vir besonder harde en ondeurdringbare
saadhuide. Droë sade word in gekonsentreerde
swaelsuur (H2S04) geplaas vir ’n tydsduur wat
afhang van die spesie en die dikte van die saadhuid.
Die verhouding is een deel saad en twee dele suur;
nie meer as 10 kg saad moet op ’n keer behandel
word nie. Die suur moet teen kamertemperatuur
wees en die houers moet van glas of keramiek wees,
nooit plastiek of metaal nie. Die saad en suur kan af
en toe met ’n glasstaaf geroer word, maar nie te veel
nie, omdat dit die suur kan laat verhit.

Saad van baie spesies is aangepas om te ontkiem
in reaksie op direkte en indirekte stimuli wat deur
vuur verskaf word. Hitte van vlamme kan die
bedekkings van spesies met harde saad breek, bv.
Podalyria calyptrata (Fabaceae) (waterkeurtjie).
Droë hitte verbeter ontkieming in lede van die
Rutaceae (sitrusfamilie), Rhamnaceae (blinkblaar,
Camdeboostinkhout), Ericaceae (erikas of heide) en
Restionaceae (restio’s) met harde, neutagtige sade.
Hitte van vuur het ook ’n uitdrogende uitwerking
wat, in kombinasie met benatting, die harde
saadhuide kan breek en tot ontkieming lei, bv.
Leucospermum cordifolium (speldekussing).

Die saad word uit die suur verwyder wanneer die
aangeduide tyd verby is; dit kan 10 minute tot
6 ure of langer wees, afhangend van die spesie,
of voordat die suur die saadhuid binnedring.
Nadat dit verwyder is, kan die saad in ’n groot
hoeveelheid water geplaas word met ’n klein
bietjie natriumbikarbonaat (koeksoda) om enige
oorblywende suur te neutraliseer, of dit kan vir
10 minute lank deeglik in lopende water gewas
word. Na die suurbehandeling kan die saad dadelik
gesaai word, of gedroog en geberg word.

Vir hierdie behandeling moet saad in ’n vlak houer
in ’n voorafverhitte broeikas of oond geplaas word.
Die spesifieke temperatuur en tydsduur sal afhang
van die spesie en die grootte van die saad en ’n
sekere mate van eksperimentering. Akasiasaad
moet byvoorbeeld vir twee minute in die oond bly.
Hittebehandeling kan ook in ’n mikrogolfoond
gedoen word. Na die behandeling moet die saad
afgekoel en gesaai word.
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4. Warmwaterbehandeling

Saad met harde saadhuide kan getol word in houers
wat met skuurpapier uitgevoer is of kan met growwe
sand of gruis in ’n draaiende houer gemeng word.
Dit kan met ’n baksteen of plank op ’n sementvloer
gerol of met die hand met skuurpapier geskuur
word. Saadhuide kan met ’n mes ingekerf word of
versigtig gekraak word. Wees versigtig om nie die
embrio te beskadig nie; dit mag nodig wees om ’n
paar sade oop te maak om te kyk waar die embrio
geleë is om beskadiging daarvan te voorkom.

Warmwaterbehandeling mag meer prakties wees vir
klein tot mediumgrootte saad of groot hoeveelhede
saad. Saad moet in water gedompel word van
ongeveer vier tot ses keer hulle volume en wat
vooraf tot 77–100 °C verhit is. Die saad moet 12 tot
24 uur lank in die water bly terwyl dit geleidelik
afkoel en dan geplant word. Saad wat nie uitgeswel
het nie, kan weer behandel word.
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3. Meganiese skarifikasie (verwering)

Saad met harde saadhuide soos hierdie Erythrina
lysistemon (koraalboom, kanniedood) sade kan met ŉ mes
gekeep word of met sandpapier gevryf word; wees versigtig
om nie die embrio te beskadig nie.

32

6. Uitloging
By saad met chemiese inhibeerders in die vlesige
vrugte en weefsel wat die saad bedek, moet die
chemiese stowwe uitgeloog of uitgewas word.
Die vrugtepulp moet eers verwyder word; enige
oorblywende inhiberende chemiese stowwe kan
dan verwyder word deur die saad in kraanwater te
week of dit vir wisselende tye onder stadig lopende
kraanwater te hou voordat dit geweek word.
Wanneer saad geweek word, moet die water elke
12 tot 24 uur vervang word. Die saad word direk na
die behandeling gesaai.
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Saad wat koue behandeling benodig kan op ’n klam
ontkiemingsubstraat of voedingsbodem geplaas en
vir sewe dae in ’n yskas teen 3–5 °C gehou word. Die
behandeling kan tot 14 dae verleng word vir saad wat
meer dormant is. Na die koue tydperk kan die saad
gesaai word sodat dit in die (warmer) toestande kan
ontkiem wat vir die spesie aanbeveel word.
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5. Vooraf-verkilling of koue
behandeling

7. Lig- en temperatuurdormansie

8. Rookbehandeling

Saad kan hulle omgewing “aanvoel” om
ontkieming te skeduleer. Die twee hoof natuurlike
omgewingsaanduidings is lig en temperatuur. Saad
neem lig waar – die teenwoordigheid of afwesigheid
van lig dui aan hoe diep die saad begrawe is, of die
grond versteur is, en of daar openinge in die bogrond
is. Dit alles kan vir die saad aandui dat die toestande
vir ontkieming gunstig is. Die saad van sommige
spesies is ligsensitief en moet tydens ontkieming
lig kry. Saad wat lig nodig het moet nie toegemaak
word wanneer dit gesaai word nie, maar net op die
oppervlak gesaai en dan water gegee word.

Baie spesies se saad is aangepas om te ontkiem in
reaksie op direkte en indirekte stimuli wat deur
vuur verskaf word. Rookbehandeling kan vir baie
fynbossade die aanduiding vir ontkieming wees.
Saadkissies wat reeds gesaai is, kan in ’n politeentent
gesit word en rook kan in die tent ingepomp word.
’n Mengsel van droë en groen fynbosplantmateriaal
word in ’n metaaldrom aan die brand gesteek en
die rook word met ’n blaasbalk of ’n druklugleiding
by die tent ingepomp. Hierdie stelsel laat die rook
toe om af te koel voordat dit by die tent ingaan. Die
saadkissies bly vir ongeveer twee ure in die tent
terwyl die rook gaan lê, waarna dit uitgehaal en
natgegooi word.

Sekere temperature mag nodig wees om vir die
saad te “sê” dat die seisoen reg is vir ontkieming,
soos die herfstemperature wat deur baie
fynbosspesies verlang word. Die temperature wat
benodig word kan baie beperk en spesifiek wees.
Temperatuur sowel as tye van lig en donker mag
nodig wees, soos by fynbossaad. Hierdie saad het
temperature nodig wat wissel van 4–10 °C vir 16 ure
en 20–28 °C vir 8 ure. Hulle sal met ander woorde
ontkiem gedurende die warm dae en koue nagte wat
natuurlik in die herfs voorkom. As die aanbevole
temperature nie natuurlikerwys voorkom nie, moet
dit in ’n groeikamer of kweekhuis by die kwekery
nageboots word.

’n Eenvoudiger metode is om die kissies in ’n
plastiektent te plaas, fynbosmateriaal in ’n klein
metaaldrom aan die brand te steek en dan klam
te maak om rook te vorm. Die drom word dan in
die tent geplaas en die tent word verseël terwyl die
chemiese stowwe in die rook op die grond in die
kissies afsak. Die kissies kan na twee uur uitgehaal
en natgegooi word.
Alternatiewelik kan Kirstenbosch Seed Primer
(handelsmerk) gebruik word. Dit is ’n absorberende
papier wat met ’n rookoplossing en ’n verskeidenheid
ontkiemingstimuleerders deurweek, gedroog en
in ’n politeenpakkie verseël is. Water word by die
papier gevoeg en die saad word vir 24 uur in hierdie
oplossing geweek.

© LUMKA MADOLO

Steek ’n mengsel van droë en groen fynbosplantmateriaal in ’n metaaldrom aan die brand en pomp die rook met ’n blaasbalk of
druklugleiding in die tent in. Verwyder die saadkissies na twee ure, wanneer die rook gaan lê het, en gooi dit nat.
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SAADONTKIEMING

Ontkieming is die proses waartydens saad na ’n tydperk van dormansie water
absorbeer en begin groei en ontwikkel.
Daar is vier hoof- omgewingsfaktore wat die ontkieming en groei van plante beïnvloed.
Dit is water, suurstof, lig en temperatuur.
•

Die eerste deel van die ontkiemingsproses van saad is die absorpsie van water. Daar
moet voortdurend genoeg water vir die ontkiemende sade beskikbaar wees.

•

Saad moet kan asemhaal. Dormante saad benodig min suurstof, maar dit is steeds
nodig. Saad het meer suurstof tydens ontkieming nodig en die kweekmedium waarin
die saad gesaai word moet goed belug word. Ontkieming kan ernstig deur deurweekte,
suurstof-arm omgewings belemmer word.

•

Verskillende spesies benodig óf lig óf donkerte om te ontkiem.
Saad wat lig benodig moet op die oppervlak gesaai word en net so gelos of net liggies
met fyn bas of vermikuliet bedek word. Saad wat donkerte benodig moet dieper
gesaai word en kan ook in ’n donker plek gehou word totdat ontkieming begin.

•

SAAI
VAN SAAD
Wenk:
Maak saadkissies
skoon en steriliseer
dit voor gebruik.

Gunstige temperatuur is nog ’n vereiste vir ontkieming. Sommige saad sal teen ’n wye
verskeidenheid temperature ontkiem, terwyl ander ’n kleiner reeks verlang. Sommige
saad het minimum, maksimum en optimum temperature waarteen hulle ontkiem.
Die beste praktyk is om uit te vind wat die natuurlike ekologie en ontkieming van elke
spesie is en hierdie toestande so goed moontlik in die kwekery na te boots.

Voordat die saadkissies gevul word, moet die kissies skoongemaak en gesteriliseer
word en in die son droogword. Die groeimedium moet op ’n skoon sementoppervlak
gemeng word. Sodra die medium en kissies gereed is, kan die kissies volgemaak word
met die kweekmedium tot ongeveer 10–20 mm van die rand af. Dit is om te keer dat
die water en die medium tydens benatting oor die rand spoel. Die medium moet gelyk
gemaak en liggies platgedruk word om ’n eenvormige oppervlak te vorm. Maak dit nat
met ’n gieter met ’n baie fyn sproeikop voordat die saad gesaai word.
Saad moet yl en eweredig oor die oppervlak van die kissie gesaai word. Saad wat te dig
gesaai word, sal mekaar verdring. Saailinge wat in ’n oorbevolkte omgewing om lig,
voedingstowwe en water moet meeding, is meer vatbaar vir siektes.
•

Baie fyn saad kan met sand gemeng en oor die oppervlak gestrooi word.

•

Mediumgrootte saad kan gestrooi of in vore gesaai word.

•

Fyn saad kan saggies vasgedruk word sodat dit goed met die groeimedium in
aanraking kom.

•

Groot sade kan in rye gesaai en versigtig in die medium ingedruk word.

Die saad kan met vermikuliet, gesifte bas of gesifte kweekmedium bedek word.
Tensy die saad lig benodig om te kan ontkiem, moet dit in die algemeen op ’n diepte
van drie tot vier keer hulle deursnee geplant word. Saad moet met ’n gieter met ’n baie
fyn sproeikop natgemaak word en sorgvuldig geëtiketteer word, soos op bladsy 19
verduidelik:
1.
2.
3.
4.
5.

Naam van die plant
Datum waarop gekweek en gepot
Naam van die kweker (persoon)
Naam van die hervestigingsprojek of hervestigingsgebied
Oorsprong van die plant (waar die saad geoes is)

Saad kan met ’n swamdoder soos Apron XL of Previcur N behandel word nadat dit
geplant is om verliese as gevolg van afvrotting te voorkom. Saadkissies word dan in die
saadhuis geplaas.
Die saadkissies moet klam genoeg gehou word vir die saad om te ontkiem, sonder dat
dit versuip.
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Proteasaad word in oop beddings gesaai.

© KAMOGELO MODIMOLA

Saad word met ŉ dun lagie saaimedium bedek.
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VEGETATIEWE VOORTPLANTING
Plante wat nie maklik deur middel van saad gekweek kan word nie, of baie min
of geen saad produseer nie, kan vegetatief (ongeslagtelik) gekweek word. Die
hoofmetodes van vegetatiewe voortplanting is stingel- en blaarsteggies, sylote en
verdeling, deur verskeie dele van die plant te gebruik.

© KAMOGELO MODIMOLA

Sagtehoutsteggies in saailingbakke in die kweekhuis.
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STINGELSTEGGIES

Stingelsteggies kan sagtehout-, kruidagtige, semi-hardehout- of hardehoutsteggies
wees.
Stingelsteggies is segmente van lote wat ’n laterale (sy-) of eindknop het en die
potensiaal het om adventiewe wortels (bywortels) te ontwikkel.
Stingelsteggies kan gemaak word van die punt van die stingel met ’n eindknop of van
ander dele van die stingel. Baie plante vorm die beste wortels van puntsteggies.
Steggiemateriaal moet in die koel, vroeë oggend ingesamel word wanneer die
moederplant nog uitgeswel en vars is. Hulle moet in skoon plastieksakke gehou word wat
’n klein bietjie water in het om die steggies klam te hou. Steggies moet nie vir lang tye
met water bedek word nie, maar moet die heeltyd klam, koel en uitgeswel gehou word.

SAGTE HOUT,
NUWE GROEI
SEMI-HARDEHOUT,
ONLANGSE GROEI

•

Steggies moet met ’n skerp, gesteriliseerde snoeiskêr gemaak word.

•

Stingels word net onder ’n nodus (of knoop) gesny en al die blare behalwe die
heel boonstes word netjies met die skerp snoeiskêr verwyder.

•

Groot blare wat aan die steggie agterbly kan verklein word deur dit in die helfte
te sny.

•

Die steggies word dan in saailingbakke geplaas wat met ’n wortelmedium gevul
is. Die medium moet goed belug en gedreineer wees en ook vog kan behou. Die
hooffunksies van die medium is om die steggie in plek te hou, dit van vog te
voorsien, die uitruiling van lug in die wortelarea moontlik te maak en ’n donker
omgewing vir die steggiesbasis te skep.
© VICTORIA WILMAN

HARDE HOUT,
1 JAAR SE GROEI

Hoe om steggies te maak

Maak steggies deur net onder ŉ nodus te sny.

Mengsel

Bestanddele

Steggiemengsel 1

1 deel fyn bas en 1 deel polistireen

Steggiemengsel 2

1 deel fyn bas en 1 deel growwe sand

Steggiemengsel 3

1 deel bas en 1 deel perliet
’n Groeihormoon soos Seradix kan aangewend word om wortelvorming te versnel
en is soms nodig by spesies wat moeilik wortel skiet. Seradix is in verskeie sterktes
beskikbaar: Seradix 1, 2 en 3. Druk die steggie in die hormoonpoeier om ’n dun lagie op
die oop, gesnyde deel van die stingel te vorm.
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SAGTEHOUTSTEGGIES

STINGEL
BLAAR
INTERNODIUM
(LIT)

INTERNODIUM
(LIT)

NODUS

NODUS

Sagtehoutsteggies word gemaak van die sagte, vlesige, nuwe groei van stingels en
is gewoonlik eindpuntsteggies.
Die steggies moet nie te sag en delikaat wees nie, anders is dit geneig om te vrot. Die
beste materiaal moet buigbaar, maar volwasse genoeg wees om te breek wanneer dit
skerp gebuig word. Sagtehoutsteggies vorm gewoonlik makliker en vinniger wortels as
ander soorte, maar vereis meer aandag.
•

Die steggies word gemaak deur ’n stingel te sny wat minstens vier nodusse het; twee
vir wortels en twee vir lote.

•

Die basale of onderste snit word net onder die nodus gemaak. In die geval van
steggies wat van die middel van die stingel gemaak word en nie ’n eindpuntloot het
nie, word die boonste snit net bo die nodus gemaak.

•

Die blare aan die onderste tweederdes van die stingel word verwyder.

•

Om die steggie te steriliseer, kan dit in ’n verdunde oplossing van bleikmiddel
gedoop word, of in ’n ontsmettingsmiddel soos Sporkill of verskeie breëspektrum
swamdoders wat voorheen genoem is.

•

Die onderste of basale punt van die steggie kan dan in ’n groeihormoon vir
sagtehoutsteggies, soos Seradix 1, gedruk word.

’n Holte word in die wortelmedium gemaak en die steggie word daarin geplaas. Die
medium word stewig om die stingel vasgedruk. Die steggie word dan natgemaak om
dit te laat vassak en in ’n kweekhuis, kweektonnel of ’n opelugkweekhuis geplaas met
onderbroke misbesproeiing en bodemverhitting.
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ŉ Sagtehoutsteggie.

ŉ Gewortelde sagtehoutsteggie.

KRUIDAGTIGE
STEGGIES

Kruidagtige steggies word gemaak van vlesige, nie-houtagtige plante soos malvas,
pelargoniums of vygies en vetplante soos Portulacaria afra (spekboom, olifantskos).
•

Hierdie steggies kan 8 tot 13 cm lank wees met ’n paar blare aan die punte, maar dit
sal selfs sonder blare groei.

•

Vlesige, kruidagtige steggies word dikwels vir ’n paar dae tot ’n week gelos om ’n
kallus of “seël” te vorm voordat dit in die wortelmedium geplaas word.

•

Groeihormone is nie altyd nodig nie, maar kan voordelig wees vir die ontwikkeling
van ’n digter wortelstelsel.

•

Kruidagtige steggies kan in dieselfde toestande gewortel word as sagtehoutsteggies,
maar kan ook in ’n skaduhuis geplaas word om wortel te skiet sonder gereelde
onderbroke misbesproeiing.

SEMIHARDEHOUTSTEGGIES

© KAMOGELO MODIMOLA

© KAMOGELO MODIMOLA

ŉ Kruidagtige pelargoniumsteggie.

ŉ Gewortelde kruidagtige pelargoniumsteggie.

Semi-hardehoutsteggies word gewoonlik in die somer gemaak van nuwe lote
wat gedeeltelik volwasse is, na die blomtyd en net nadat ’n groei-opwelling
plaasgevind het.
•

Hulle word 7,5–15 cm lank gemaak en tweederdes van die blare aan die onderste
gedeelte word verwyder.

•

As die blare baie groot is, kan hulle te veel water verloor en nie in staat wees om te
fotosinteer en voedsel te maak nie. Dit is nodig vir wortelvorming omdat sagtehouten semi-hardehoutsteggies van voedsel afhanklik is terwyl hulle gekweek word.
Groot blare kan tot ’n derde of die helfte van hulle grootte gesny word om die
blaaroppervlak te verklein en so waterverlies te verminder.

•

Die onderste of basale snit vir semi-hardehoutsteggies kan skuins gemaak word, of
steggies kan verwond word om meer kambium bloot te stel (die groen laag net onder
die bas). Dit is waar wortelvorming plaasvind en dit sal ’n groter oppervlakarea skep
waardeur die groeihormone opgeneem kan word. Dit kan ook die kontakgebied
tussen die steggie en die medium bevorder.

•

Die res van die proses is dieselfde as vir die maak van sagtehoutsteggies.
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HARDEHOUTSTEGGIES

Hardehoutsteggies word gewoonlik gemaak van bladwisselende spesies (plante
wat hulle blare in die winter of somer verloor) en semi-bladwisselende spesies.
Harde, houtagtige materiaal word gebruik.
•

Hardehoutsteggies word voor die einde van die winter gemaak wanneer die plantsap
styg en die botsels op die punt is om uit te loop.

•

Die hout is gewoonlik van die vorige seisoen se groeisel, maar by ’n paar spesies kan
ouer hout ook gebruik word.

•

Materiaal moet geneem word van gesonde, matig lewenskragtige moederplante.

•

Die hout moet nie abnormaal lank tussen die nodes, of van klein, swak binneste lote
wees nie.

•

In die algemeen is materiaal vir hardehoutsteggies gereed wanneer die blare
verwyder kan word sonder om die bas te skeur.

•

Hardehoutsteggies kan tussen 10 en 76 cm lank wees. Die kleiner steggies moet ’n
deursnee van 0,6 tot 2,5 cm hê. Baie lang steggies, waarvan die deursnee meer as
40 mm kan wees, word stokke genoem.

•

Hardehoutsteggies kan ook net soos semi-hardehoutsteggies verwond word.

•

Bladwisselende steggies word sonder blare gemaak, maar hardehoutsteggies kan ook
gemaak word van immergroen spesies met smal blare. Dan sal ’n paar blare aan die
punt van die steggies bly.

•

Steggies kan behandel word met ’n hormoon soos IBA teen 2 500 tot 5 dpm, of
Seradix 3 vir hardehout.

•

Hardehoutsteggies kan in ’n kweekhuis gewortel word met bodemverhitting van
18 tot 21 °C, of in ’n skaduhuis, maar dan moet dit klam gehou word.

Wenk:
Hardehoutsteggies
moet nie toegelaat
word om tydens
hantering en berging
uit te droog nie

Kruk-, hak- en reguitsteggies
Drie verskillende soorte hardehoutsteggies kan gemaak word,
naamlik kruk-, hak- en reguitsteggies.
’n Kruksteggie sluit ’n hele, kort stingelgedeelte van die ouer
hout in.
’n Haksteggie word van die ou stingel afgetrek en ’n klein
stukkie van die ouer hout word daarmee saamgeneem.
Haksteggies word gewoonlik van semi-hardehout- of
hardehoutsteggies gemaak. Spesies van erika en boegoe word
met welslae van haksteggies gekweek.
Kruksteggie

Haksteggie
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Reguitsteggie

•

Hierdie tipe steggie word gemaak deur ’n syloot van die
hoofstingel af te skeur sodat ’n gedeelte van die hoofstingel
aan die basis van die steggie vas bly. Dit is die hak.

•

Wortelvorming vind plaas by die kallusweefsel wat om die
hak vorm.

•

Die onderste blare word verwyder en die steggies
word onder dieselfde toestande as sagtehout- en semihardehoutsteggies gewortel.

’n Reguitsteggie word die meeste gebruik en bevat geen ouer
hout nie. Die reguit, onderste of basale snit word net onder
’n nodus gemaak. Die boonste snit word skuins bo ’n node
gemaak sodat daar makliker tussen die bo- en onderkant van
die steggie onderskei kan word.

BLAARSTEGGIES

BLAARPUNT

Adventiewe knoppe, lote en wortels vorm aan die basis van die blaar en ontwikkel in ’n
nuwe plant. Spesies soos Streptocarpus (Kaapse sleutelbloem), Sanseviera (skoonmase-tong), Gasteria (beestong), Haworthia (zebra kaktus), Crassula (kerky, beestebul)
en Kalanchoe kan op hierdie wyse gekweek word. Sommige bolle of geofiete kan
ook met blaarsteggies gekweek word, insluitende Lachenalia (groenviooltjie) en
Haemanthus (poeierkwas).
•

Die blaar word van die moederplant verwyder deur ’n skoon snit deur die blaarsteel
te maak sodat ongeveer 5 cm van die steel nog aan die blaar vas is. ’n Klein gaatjie
word in die kweekmedium gemaak en die blaarsteel word teen ’n vlak hoek daarin
geplaas sodat die blaarskyf amper plat op die medium lê en die blaarsteel na aan die
oppervlak is. Die medium word ferm om die blaarsteel vasgedruk. Nuwe plantjies sal
op die gesnyde oppervlak van die blaarstingel ontwikkel.

•

In een metode word die lang, spits blare van spesies soos Sanseviera (skoonma-setong) horisontaal in dele van 8 tot 10 cm gesny. Driekwart van die blaargedeelte
word in die wortelmedium gedruk en na verloop van tyd vorm ’n nuwe plant aan die
basis van die stuk blaar.

•

Plante met vlesige en gewoonlik harige blare soos Streptocarpus (Kaapse
sleutelbloem) kan gekweek word deur insnydings in die groot are aan die onderkant
van die blaar te maak. Die blaar word plat op die oppervlak van die kweekmedium
neergesit en vasgedruk met die boonste blaaroppervlak na bo. Nuwe plante
ontwikkel op die plek waar elke aar gesny is en die ou blaar disintegreer geleidelik.

•

Party blaarsteggies kan gemaak word deur groot blare in driehoekige dele te sny, elk
met ’n gedeelte van ’n groot aar. Hierdie blaarstukke word dan regop in sand gedruk
met die skerp punt na onder. Die nuwe plant ontwikkel aan die basis uit die groot aar.

BLAAR

BLAARSKYF
ARE

Sommige plante kan deur middel van blaarsteggies gekweek word, deur die
blaarskyf of die blaarskyf en die blaarsteel as steggiemateriaal te gebruik.

HOOFAAR
BLAARSTINGEL
TAK
BOTSEL

Wenk:
Goed ontwikkelde,
gesonde blare moet
vir blaarsteggies
gebruik word.

Goed ontwikkelde, gesonde blare moet gebruik word en blaarsteggies moet onder
dieselfde toestande van hoë humiditeit as sagtehoutsteggies gewortel word.

© KAMOGELO MODIMOLA
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Druk blaarskyf in die groeihormoon.

Plant blaarsteggies.
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UITLOPERS EN
VERDELING

Sommige plante kan vegetatief (ongeslagtelik) gekweek word deur dit te skei of te
verdeel.

Party spesies, soos broodbome, sommige aalwyne en baie bolle, vorm uitlopers. ’n
Uitloper is ’n laterale syloot of tak wat uit die hoofstingels ontwikkel. .
•

Uitlopers kan verwyder word deur dit teenaan die hoofstingel met ’n skerp mes af
te sny.

•

Sommige uitlopers het moontlik reeds wortels gevorm en kan dadelik geplant word.

•

As die uitlopers nog nie voldoende gewortel is nie, kan hulle in ’n wortelmedium
geplaas en op dieselfde manier as ’n blaarsteggie hanteer word.

Baie kruidagtige, meerjarige plante en grasse ontwikkel hulle nuwe lote uit krone
by die oppervlak of net onder grondvlak. Hierdie plante kan deur verdeling
vermeerder word.
•

Die plant word uit die grond gelig, gewoonlik in die lente net voordat die nuwe
groei begin.

•

Dit word met die hand verdeel of in dele gesny met ’n mes of ander skerp
instrument.

•

Hierdie verdelings kan dan regstreeks in die veld of in sakke geplant word om
verder te groei.

© KAMOGELO MODIMOLA
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Verdeling van agapante deur dit in stukke te sny en oor te plant.
© VICTORIA WILMAN
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Sylote, Prionium serratum.

PLANT OP DIE
HERVESTIGINGSTERREIN
Hierdie gids het sommige kweektegnieke in breë trekke aangedui en inligting
gegee oor algemene riglyne vir die kweek van plante wat as deel van ’n
hervestigingsprogram in die veld teruggeplant kan word.
Die volgende stap vir enige entoesiastiese plantkweker is om soveel moontlik te lees
oor die verlangde spesies en om die natuurlike omgewing waarin die plante groei en
voortplant in die kwekery na te boots.
Sodra die plante wat vir hervestiging gekweek word, suksesvol voortgeplant is, word
dit in houers geplant en vir ’n paar weke in die skaduwee geplaas totdat hulle gereed is
om na die son verskuif te word. Tydens elke fase kry die plante minder water om hulle
af te hard en voor te berei om op die hervestigingsterrein geplant te word. Afharding is
veral belangrik wanneer daar vir hervestiging gekweek word, omdat plante nadat hulle
uitgeplant is slegs van natuurlike reënval water sal kry.
Plante moet ideaal gesien tydens die reënseisoen op die hervestigingsterrein
geplant word. Die plante word na die hervestigingsterrein vervoer, onder ’n tydelike
skadustruktuur geplaas en, indien moontlik, klam gehou totdat dit geplant word. Wees
versigtig dat die plante nie gedurende die vervoerfase deur rowwe hantering beskadig
word nie. Daar moet so beplan word dat die plante nie te lank in die veld of oor naweke
sonder water gelaat word nie.
Plante moet diep genoeg in die plantgate geplaas word om ’n vlak kom rondom elke
plant te vorm waarin vog kan versamel. Indien moontlik, word die plante natgemaak
wanneer hulle geplant word, daarna maak hulle staat op die vog wat in die grond
teenwoordig is en natuurlike reënval.
Indien elke fase van die proses met sorg uitgevoer word, is dit moontlik om ’n
afgetakelde landskap so te rehabiliteer dat dit weer ’n funksionerende ekosisteem
kan word.
© WENDY AND ANTHONY HITCHCOCK

Bedreigde spesies word in Tokai-park, Kaapstad, geplant.
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WOORDELYS
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Afvrotting

ŉ Siekte wat deur verskeie patogene veroorsaak word en wat saailinge voor of na
ontkieming affekteer. Stingels vrot dikwels by grondvlak en die saailinge vrek.

Bedreigde spesie

ŉ Spesie waarvan volgens berekeninge baie min populasies of indiwidue in die
natuur oor is en wat die risiko van uitwissing loop.

Biesies

Plante met soliede en dikwels driehoekige halms/stingels wat blomme onderkant die
punt, en blare en blaarskedes in trosse aan die basis van die plant dra.

Blaarskyf

Die breë, plat gedeelte van ŉ blaar.

Blaarsteel

Die klein stingeltjie wat die blare aan die hoofstingel heg.

Bladwisselend

Plante wat hulle blare verloor of dormant raak, óf in die winter wanneer dit koud is,
óf in die somer wanneer dit droog is.

Bol

Struktureel ŉ kort stingel of basale plaat waaruit ŉ groeipunt of ŉ blom kom. Dit
word omsluit deur konsentriese lae van vlesige blare wat gedurende dormansie en
droë tye as bergingsorgane vir voedsel funksioneer.

Bywortel

Wortels wat gevorm word uit ander dele van die plant as die wortel, soos stingels en
blare.

Dopvrugte

ŉ Droë eensadige vrug wat nie oopmaak om die saad vry te stel nie.

Dormansie

ŉ Tydperk in ŉ organisme se lewensiklus wanneer groei, ontwikkeling en (by diere)
fisiese aktiwiteit tydelik gestaak word.

Ekosisteem

ŉ Biologiese gemeenskap van organismes wat in interaksie met mekaar en hulle
fisiese omgewing is.

Ekosisteemdienste

Dienste en voordele wat deur die natuur of ekosisteme gelewer word, soos water,
klimaatbeheer, grond, ontspanningsvoordele, suurstof, ens.

Endemiese spesie

ŉ Spesie wat net in ŉ bepaalde streek of gebied voorkom.

Fermentasie

Die proses waartydens vrugte afbreek en sagter word en dit makliker is om van die
sade te verwyder.

Follikel

ŉ Droë vrug wat uit ŉ enkele vrugblaar (vrugbeginsel, stempel en styl) ontstaan en
net aan een kant oopmaak om die saad vry te stel.

Geofiet

Plante wat ondergrondse bergingsorgane het soos bolle, kormusse, wortelknolle of
risome wat water en voedingstowwe gedurende ongunstige tydperke opgaar.

Grasse

Kruidagtige plante met gelitte stingels en uitsteeksels van klein windbestuifde
blomme, blare met blaarskywe en blaarskedes by die nodes aan hol halms/stingels.

Groei

Die proses na pot en afharding wanneer die plant in die finale groeiarea geplaas
word om groot te word.

Habitat

Die natuurlike tuiste of omgewing van ŉ dier, plant of ander organisme.

Herbarium eksemplaar

Geparste en gedroogde plante wat gemonteer is met ŉ data-etiket daarby. ŉ Tipeeksemplaar van alle spesies word by nasionale herbariums bewaar. Die beskrywing
en Latynse naam van spesies word op hierdie eksemplare gebaseer. Plante wat in
die veld versamel word, kan na die herbarium gestuur word vir verifikasie van die
spesie. Veldherbariums van spesies kan vir maklike verwysing bygehou word.

Houe

Die lang, smal saadpeul van baie plante van die koolfamilie wat gevorm word deur
twee vrugblare wat langs altwee kante oopsplit wanneer dit ryp is.

Immergroen

Plante wat nie hulle blare verloor of gedurende die winter of droë tye dormant raak nie.

Inheemse spesie

ŉ Spesie wat natuurlik in ŉ streek voorkom.

Kallus

ŉ Sagte weefsel wat oor ŉ beseerde of gesnyde plantoppervlak vorm om dit te genees
en wat uit die selle van die kambium ontstaan. Dit is ook waar wortels by steggies
ontwikkel.

Kapsule

ŉ Droë vrug wat sy saad vrystel deur oop te bars wanneer dit ryp is, soos ŉ ertjiepeul
of swaardlelie-peul.

Keëls

Die droë vrugte van naaldbome of Leucadendron (tolbosse) wat tipies afspits in ŉ
geronde punt en gevorm word deur ŉ digte reeks van oorvleuelende skubbe om ŉ
sentrale as wat oopgaan om die saad vry te stel.

Klimplant

ŉ Plant wat boontoe groei deur aan ander plante of voorwerpe vas te heg.

Knoop (Nodus)

Die deel van ŉ plantstingel waar een of meer blare of knoppe uitkom, en dikwels ŉ
geringe swelling vorm.

Kruidagtige meerjarige
plant

ŉ Niehoutagtige plant wat jaarliks kan afsterf, hoewel die wortels of ander
ondergrondse dele oorleef. Ook ŉ niehoutagtige plant wat 4–5 jaar lank leef.

Kweekhuis

ŉ Struktuur wat met glas/polikarbonaat toegemaak is vir die kweek van plante, veral
van steggies. Word ook gebruik om plante te kweek wat teen koue beskerm moet
word of wat bepaalde omgewingstoestande benodig wat in 'n kweekhuis gesimuleer
kan word.

Kweekhuis

ŉ Gebou soortgelyk aan ŉ kweekhuis waar die kweekproses van nuwe plante uit ŉ
verskeidenheid bronne soos saad, steggies en ander plantdele plaasvind.

Kweking

Die handeling waardeur plante versorg of laat groei word.

Kweking

Om deur middel van ŉ verskeidenheid van metodes ŉ nuwe plant te laat ontstaan uit
ŉ moederplant of saad.

Medium

Grond of ander bestanddele waarin ’n mens plante laat ontkiem, laat wortel skiet of
kweek.

Moederplant

ŉ Gesonde, volwasse plant waarvan kwekers steggies neem of die saad oes. Steggies,
ook dikwels klone genoem, ontwikkel na verwagting in volwasse plante met dieselfde
genetiese eienskappe as die moederplant.

Nodus (Knoop)

Die deel van ŉ plantstingel waar een of meer blare of knoppe uitkom, en dikwels ŉ
geringe swelling vorm.

Ontkieming

Die proses waardeur ŉ saad enige dormansie oorkom, water absorbeer en begin
groei en ontwikkel.
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Oorplanting

Die proses waardeur ŉ plant van waar dit gegroei het, verwyder en op ’n ander plek
verplant word.

Opvangsgebied

Die geografiese, gewoonlik bergagtige gebied waar reënval versamel en na ŉ rivier,
dam, meer, vleiland of reservoir vloei.

Potplantgrond

ŉ Medium waarin plante in potte groei nadat die kweekfase voltooi is.

Potskuur

ŉ Skuur of struktuur wat dien as ŉ werksarea om plante in potte en kweekbakke te
plant.

Restio

ŉ Geharde, rietagtige plant van suidelike Afrika wat gebruik word as dekgras
en besems, met groen halms/stingels sonder enige opvallende blare en gesplete
blaarskedes wat by nodes voorkom.

Rookbehandeling

ŉ Mengsel van droë en groen fynbosplantmateriaal word in ŉ metaaldrom
aangesteek en die rook word met ŉ blaasbalk of ŉ druklugleiding in ŉ tent waarin
die fynbossaad is, ingepomp.

Saadhuis

ŉ Struktuur wat skaduwee verskaf met hoë tafels of oop beddings waar saad kan
ontkiem.

Saadvoorbereider

Absorberende papier wat met rookoplossing deurweek is. Water word by die papier
gevoeg en saad word vir 24 uur lank in hierdie oplossing geweek.

Saailingmengsel

Die mengsel van verskillende grondsoorte of grondagtige bestanddele waarin saad
gesaai en ontkiem word.

Skaduhuis

ŉ Struktuur wat met skadunet toegemaak is en die verlangde sonlig, vog en lug
deurlaat, om ŉ gepaste mikroklimaat te skep wat plantgroei bevorder.

Snoei

ŉ Tuinboukundige praktyk wat die selektiewe verwydering van sekere dele van ŉ
plant, soos takke, botsels of wortels, behels.

Snoeiskêr

Skerp snygereedskap wat gebruik word vir snoei en om steggies te maak.

Struik

ŉ Houtagtige plant wat kleiner is as ŉ boom en verskeie hoofstingels het wat uit die
grond of naby die grond uitkom.

Syloot

ŉ Loot wat sywaarts uit ŉ stingel uitgroei.

Sytak (van rivier)

ŉ Kleiner rivier of stroom wat aan ŉ groter rivier, meer of dam verbind is en daarin
vloei.

Vegetatiewe selle

Plantselle wat aktief groei.

Vetplante

Plante waarvan sommige dele meer as normaal verdik en vlesig is, gewoonlik om
water in dor klimate of grondtoestande te behou.

Waterdekking

Die gebied om plante wat deur die water uit ŉ sprinkelbesproeiingstelsel bereik
word.
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GEMEENSKAPSBESTUURDE
KWEKERYE

1,44
BILJOEN

kubieke meter water word
jaarliks landwyd verloor weens
uitheemse plante

kweek en voorsien plante wat nodig is vir
herplanting in die veld

EKOLOGIESE
HERVESTIGING
herstel en vernuwe afgetakelde
of beskadigde ekostelsels en habitats
in die omgewing

22

strategiese
waterbrongebiede in
Suid-Afrika

AKTIEWE
HERVESTIGING
verhoog watervloei in riviere en strome deur
inheemse plante in die veld terug te plant

Hoekom is ons hier?
Om die aftakeling van die planeet se natuurlike omgewing te stop en om
’n toekoms te bou waarin die mens in harmonie met die natuur leef.
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