
Teeboere bly optimisties ten spyte van uitdagings vir rooibostee-aanplantings: 
 
Ondanks die uitdagings van die Covid-19-pandemie, lyk dit asof teeboere steeds 
positief bly oor nuwe aanplantings – selfs so wyd as die Suid- Kaap.   
 
Paul Smit, direkteur van Protea Kop Rooibos (Edms.) Bpk., glo daar is steeds ’n 
vraag na rooibos en dat daar baie potensiaal vir onontginde markte is. “Natuurlik het 
Covid-19 ’n enorme demper op uitvoere en die verkenning van nuwe markte 
geplaas, maar die landbou was reeds voor die virus onder druk weens die droogte, 
asook ander uitdagings soos die wisselvallige rooibosprys en kunsmatig 
gemanipuleerde produksieskattings. Daar is egter baie lesse vir ons om hieruit te 
leer en ons bly positief.”  
 
Paul het in 2004 onderhandelings vir die aankoop van Zeekoevlei 
109 aan die rol gekry en in 2006 begin om rooibos onder die OuHuis®-handelsmerk 
te verbou. 
 
 
Só maak OuHuis® 
Rooibos word in die winter aangeplant. Planttyd wissel vanaf 15 Junie tot ongeveer 
15 Augustus, na gelang van hoe lank die reënseisoen hou. Met die eerste tee-
aanplantings het Paul besluit om 250 ml water by die plantjie te voeg, met die doel 
om die planttydperk te verleng. Voorheen was dit nie ’n algemene plantmetode nie, 
maar het sedert 2015 en 2017, met die Wes-Kaapse droogte, al meer gewild geraak 
onder teeprodusente. Die plantjies word met ’n aangepaste plantimplement  
aangeplant wat hy in Limpopo by tabakprodusente gesien het. 
 

 



Paul het Atlantic Fertilisers se bemestingstowwe begin gebruik nadat hy in 2006 
resultate gesien het van proewe wat op die buurman se plaas gedoen is. 
Hy maak gebruik van Atlantic Fertilisers se Bio Rock-produk wat organiese fosfaat in 
die vorm van sagte rotsfosfaat bevat. Atlantic Fertilisers se gekomposteerde 
hoendermisstowwe kan spesifiek gebruik word vir organies geproduseerde rooibos, 
aangesien dit nie die plantjie brand nie. Dit word in die lande gebandplaas 
teen 150 kg per hektaar. Atlantic se bemestingstowwe fokus daarop om die landbou-
ekostelsels in balans te hou deur gesonde, voedsame grond te skep.  
 
Grondmonsters speel natuurlik ook ’n uiters belangrike rol en word elke ses tot agt 
jaar getoets, vanwaar kalk- en fosfaatregstellings gedoen word. 
Hoewel rooibostee sandgrond met ’n lae pH verkies, word goeie resultate ook 
behaal op grond met hoër koolstofvlakke. 
 
Die onderstaande waardes kan gebruik word om grondregstellings te maak 
voordat rooibostee gevestig is: 
 

• P: 15-25 dpm (Bray II) 

• K: 40-60 dpm 

• Ca: 50-150 dpm 

• Mg: 25-50 dpm 
 

Die eerste oes van nuut aangeplante rooibos word die top-oes (top-rooibos) 
genoem. Dit word die volgende jaar in April geoes,net nadat al die ander rooibos 
klaar geoes is. Oestyd is vanaf Januarie tot April, die warm maande. Paul maak nog 
gebruik van huurarbeiders wat die bosse met sekels met die hand sny, en in ger- 
we bind wat dan met ’n sleepwa na die kerfvloer gery word. Vandaar word die 
rooibos met kerfmasjiene fyngemaak en in sweethope op die baan gegooi, waar dit 
oornag fermenteer. Dit is hier waar rooibos sy rooi kleur en heerlike heuningagtige 
smaak kry. Die volgende oggend word die rooibos in ’n dun lagie oor die hele 
baanoppervlakte gestrooi sodat dit deur die son gedroog kan word. Dan word dit met 
’n opteller opgetel, gesak en weggepak vir verpakking. By die hervestiging van die 
rooiboslande word daar vir twee jaar wisselbou toegepas met hawer en lupine om 
koolstofbronne in die grond op te bou, maar eers word ou stokke weer in die lande 
teruggewerk. 
 

 
Het jy geweet? Herlewing van die OuHuis®-handelsmerk 
Vandag is die OuHuis®-handelsmerk ’n bekende op die rak, maar dit was nie altyd 
die geval nie. Dit het reeds in die 1980’s spore getrap toe Bep Engelbrecht die 
waarde besef het om rooibos onder hul eie handelsmerk te verkoop. 
 
Die OuHuis®-handelsmerk was dus toe reeds gebore. Die ou huis waarna die 
handelsmerk verwys, is in 1885 op die oorspronklike Zeekoevlei-boerdery 



gebou en het aan Willie Engelbrecht behoort. In 1954 was Willie die eerste 
boer in die omgewing wat rooibos kommersieel begin verbou het, saam met 
wingerde, perskes en appelkose, sowel as skape en beeste. 
Die Clanwilliam-streek se eerste droogbaan is in 1961 op Zeekoevlei 
109 gebou en is vandag nog daar. In die vroeë negentigerjare het tragedie egter die 
familie getref. Christie, Willie se jongste seun, is oorlede en sy vrou, Bep, het op die 
plaas agtergebly. 
 
Sy het voortgegaan met die boerdery en die OuHuis®-handelsmerk, maar het later 
besluit om die grond aan Christie se ouer broer, Oubaas, en sy seun Willem, 
wat op die buurplaas Groenkol geboer het, te verhuur. Dit is hier waar die OuHuis®-
handelsmerk in onbruik geraak het. Dit het eers weer met Paul Smit se intrede sin 
gemaak om dié handelsmerk te laat herleef en sedertdien is baie moeite gedoen om 
dit op te bou en te bemark. 
 
Atlantic Fertilisers beveel die volgende bemestingstoedienings aan (kg/ha): 

   TOEDIENING  BIO GANIC  BIO ROCK 

BANDPLAAS: Laag    150   100 

   Hoog    300   150 

VOLOPPERVLAK Laag    500   250 

   Hoog    750   325 

 


