
 

GRAAN SUKSES MET ATLANTIC FERTILISERS, DIT VOEL NET REG! 

Die twee Bester broers, Cobus en JP is die vierde geslag in ‘n familieboerdery wat hul 

voorouers meer as 150 jaar gelede begin het. Die plaas Uitkyk is geleë buite 

Moorreesburg in die hart van die Swartland en hier word geboer met, onder andere, 

koring, medics, dekgewasse, skape en beeste. 

 

Cobus se finansiële agtergrond het gehelp om sekere bestuursveranderinge aan te 

bring toe die buurman dieselfde wins maak met minder moeite. Dadelik is daar gekyk na 

maniere om produksiekostes en risiko’s so laag moontlik te hou, en dit jaar na jaar te 

meet, al was dit ‘n slegte oes. “Jy kan nie verbeter as jy nie weet waarop jy moet 

verbeter nie,” verduidelik hy. 

Die bestuur van grond vir aanplantings is een van die veranderinge wat aangebring is en 

Atlantic Fertilisers se bemestingstowwe is deel van die jaarlikse pakket, saam met kalk, 

gips en stikstof toevoegings. Takkies Reitz van Nexus staan hulle met die nodige raad 

by en baie navorsing word self gedoen oor grondverbeteringe. JP glo wanneer jy goeie 

grond het, het jy vanselfsprekend goeie diere op die land, dit is reeds bewys toe hulle 

skape vir ‘n skou inskryf. Die storie het gou versprei dat hulle die skape ingespuit het 

met aanvullings, maar toe is daarop gewys dat hulle geen aanvullings gebruik nie; dit 

was heeltemal natuurlik van die kos wat die skape op die land ingeneem het. Dit is dié 

dat hulle vandag hul beeste vir Woolworths kan lewer. 

 

 

 



Voorheen was daar slegs gebruik gemaak van Atlantic se grondkondisioneerders, 

byvoorbeeld Bio Ganic en Bio Rock, maar vandag gebruik hulle die semi-organiese 

bemestingstowwe en spoorelemente word bygevoeg soos nodig. Die plaas pas ‘n 

moderne wisselboustelsel toe, ook bekend as die ou derde-stelsel. Daar word slegs ‘n 

derde koring geplant en die volgende twee jaar word opgevolg met medics en 

dekgewasse. Hierdie stelsel help om die risiko’s te bestuur en dit is veral belangrik om 

genoeg koolstof op te bou in die grond. Opbrengste is beslis hoër en dit is van uiterste 

belang dat die kostes per hektaar die laagste is. 

 

Cobus en JP skep ‘n duidelike prentjie van die passie wat hulle het vir boerdery en 

behoort ook aan die bewaringslandbou groep. Hulle hoop is om eendag hulle koring te 

kan lewer aan ‘n organiese mark met dieselfde passie as hulle, maar verstaan vir eers 

moet hulle biologies boer met die strewe na organies. 


