
 

 
 
 

Vishidrolisaat dra by tot grondgesondheid in die 
wynboubedryf 

 
 
Lank voordat wetenskaplikes met grondnavorsing begin het, was vis eeue gelede 
reeds gebruik as kunsmis. Klein vissies was in die grond geplaas as deel van die 
grondvoorbereiding voordat mielies geplant is. Gedurende die groeiseisoen het die vis 
dan stadig ontbind en gedien as voeding tot oestyd. 
 
Voedingstowwe en organiese materiaal moet eers deur organismes soos bakterieë, 
erdwurms en swamme gekomposteer word voordat dit beskikbaar is vir plantwortels. 
Die gebruik van die vishidrolisaatproduk wat deur ‘n koue ensieme-proses afgebreek 
is tot ‘n vloeibare produk, bevorder grondbiologie, verbeter die vermoë van die plant 
om die voedingstowwe op te neem en bevorder so groei en grondgesondheid. 
 
Heini Grobler, wingerdboukundige en olyfbestuurder van die organiese wynlandgoed 
Org de Rac buite Piketberg, het meer as 20 jaar konvensionele boerdery-ervaring, 
maar vir die afgelope amper twee jaar pas hy ’n meer organiese benadering toe.  Hy 
maak gebruik van Atlantic Fertilisers se verpilde hoendermis en vishidrolisaatproduk, 
sowel as dekgewasse om sodoende te fokus op grondgesondheid. 
 
Die Org de Rac-wynlandgoed is reeds in 2000 as ’n organiese onderneming 
gesertifiseer.  “Daar is baie produkte en inligting vandag beskikbaar, wat dit makliker 



maak om van konvensioneel na organies oor te skakel, asook jou grond se 
gesondheid te verbeter.  As jy gesonde grond het, het jy gesonde plante,” sê Heini. 
 
Met voldoende fosfaatvlakke wat opgemerk is tydens grondontledings, was 
produkaanpassings gedoen.  Daar was toe gebruik gemaak van Atlantic Fertilisers se 
Eco Ganic-produk wat op die bankie gestrooi was, Atlantic se vishidrolisaat, asook 
Afrikelp se kelpproduk wat deur die drupperlyne toegedien was. 
 
Die vishidrolisaat word teen 20 liter per ha toegedien saam met 8 liter kelp per ha. Die 
vishidrolisaat werk maklik en verstop nie die drupperlyne nie,” sê Heini. 
 
Heini glo sy grond wemel van lewe en dat dit tot die uitstekende eindproduk bydra. 
 
 

 


