
Amandel aanplantings vaar goed in die Crags omgewing: 

 

Brenda Niehaus van Redhaus-boerdery in die Crags in die 
Plettenbergbaai-omgewing,het aanvanklik grondvoorbereiding 
gedoen om wingerde te vestig, maar toe besluit op 
amandelbome. Sy volg ’n biologiese benadering tot haar 
boerdery en vandag is reeds 4,15 ha amandelbome 
aangeplant.Grondvoorbereiding is oor ’n tydperk van twee jaar 
gedoen wat aktiwiteite soos ontbossing, die neem van 
grondmonsters, daaropvolgende regstellings met kalk, gips en 
fosfaat, asook vestiging van dekgewasse, insluit. 
 
Kobus Kotze van Nulandis en Michael Oosthuisen van 
Unlimited Nuts het haar bygestaan, terwyl Pieter Beyers van 
Atlantic Fertilisers sy tegniese adviesdienste rondom 
gewasvoeding en Atlantic se reeks semi-organiese en 
wateroplosbare bemestingstowwe aangebied het. Brenda het 
ook haar kennis verbreed deur ’n reeks kursusse te voltooi en 
woon steeds gereeld inligtingsdae by. Die eerste amandelbome 
is gedurende Augustus 2019 aangeplant met Bio Rock en 
Atlantic Fertilisers se jongboom-bemestingsprogram word 
gevolg. “Jy kan sien die bome is gesond en het uitstekend 
gegroei,” vertel sy. 



 
Die plaas was oortrek met swartwattelbome (Acacia Mearnsii), 
wat nou fyngemaak en as ’n deklaag gebruik word. Sy 
ondervind dat watergebruik nou tot vier eer minder as voorheen 
is. Die belangrikste besluite tot dusver was om die regte 
onderstamme en kultivars te kies vir die streek se wisselvallige 
klimaatstoestande en gronde. Na baie navorsing is besluit op 
Viking en Flordaguard as die onderstamme en Nonpareil en El 
Fahem as die hoofkultivars. Die kruisbestuiwers vir Nonpareil is 
Peerless, Price en Marconita. Die kruisbestuiwers vir El Fahem 
is NE Plus Ultra en Volcani 5. Die bome is aangeplant op ’n 
hoë plantdigtheid van 1 905 bome per hektaar. Daar lê nog ’n 
lang pad voor en ’n meer akkurate mening sal gevorm word na 
Redhaus-boerdery se eerste oes.  Oor die algemeen is Brenda 
egter gemaklik met haar besluite en sien uit na die suksesvolle 
sameloop van al haar insette. 


