
 
 
 
 
 

 
 

 
Aarbei-produsente kry puik resultate met Atlantic Fertilisers se vishidrolisaat 
 
Aarbei-produsente is dikwels op soek na volhoubare produkte om die algehele 

gesondheid en opbrengs van hul oes te verbeter. 

Die span van Atlantic Fertilisers het onlangs terugvoering ontvang van die PHC 

Groeneweide-boerdery in George se Geelhoutboom-omgewing, waar hulle proewe op 

hul aarbeiplante gedoen het met Atlantic Fertilisers se vishidrolisaat-produk. 

Die doel van hierdie proewe was om aarbeiplante met vishidrolisaat aan te vul.  Die 

plante se groei was belemmer weens lae temperature in 2020 en hulle wou deur 

middel van hierdie proewe vasstel of die vishidrolisaat die plante se groei en spoedige 

herstel sou bevorder.  Die eerste proewe is op nege blokke begin, waarvan een blok 

heeltemal uit die behandeling weggelaat is (die kontrole). 

Blok 7 het dubbele toedienings ontvang om die afwykings te meet. Die res van die 

blokke is toegedien volgens die standaardaanbeveling, 10 liter per hektaar en weer 

na 14 dae of so na as moontlik daaraan.  

Die vishidrolisaat is deur die Netafim-drupbesproeiingstelsel toegedien, wat uiters 

akkurate toedienings per blok moontlik maak. Die eerste toedienings is gedurende 

week 19 op 5 Mei 2020 gedoen en ’n opeenvolgende toediening het in week 21 

plaasgevind. Die tweede stel toedienings is in week 23 op 4 Junie 2020 gedoen, met 



opeenvolgende bespuitings op 19 Junie 2020. Die plantdatum vir die plaas was 31 

Maart 2020. 

Hierdie proewe is slegs op een kultivar, die Monterey-aarbei, gedoen. Dit is bekend 

as ’n kragtige plant en hierdie variëteit pas goed aan met organiese bemestingstowwe. 

Die vrugte van Monterey is effens groter, maar minder ferm as ander kultivars soos 

die Albion-aarbei. Die eerste waarneming gedurende die eerste twee maande was die 

toename in vruggrootte wat lei tot doeltreffendheid by pluk en minder vrugte per krat. 

Uiteindelik vergemaklik dit ook die pak-metode.  

Blok 7, wat ’n dubbele behandeling ontvang het, het gedurende die begin van die 

seisoen gemiddeld 30 kratte meer gelewer as die res van die blokke. “Die aantal 

blomme wat gevorm het na die gebruik van hierdie vishidrolisaat, lei tot hoër 

vrugvolumes. Die bydrae tot grondgesondheid, wat die voeding van die mikro-

organismes, beskikbaarstelling van voedingstowwe en die stimulering van wortelgroei 

insluit, kan nie geïgnoreer word nie.  

Die enigste negatiewe aspek met die buitengewone groot vrugte, is dat dit moeilik was 

om die vrugte in die 250 g-bakkies in te pas.  “Daar moes nog ’n verpakkingslyn 

aangebring word om hierdie aangename uitdaging te hanteer,” sê Zak Nel, 

projekbestuurder van chemikalieë en sproei. “Vanuit ’n visuele perspektief dui die 

resultate op ’n duidelike vermeerdering in blomgetalle en die algehele toestand van 

die plante in vergelyking met die blokke sonder die behandeling. Dit is nog vroeg, maar 

ons is reeds opgewonde oor die vruggehalte.” Die uiteindelike resultate sal aan die 

einde van die seisoen volledig ontleed word en al die blokke sal vergelyk word. Aarbei-

produsente kry dus puik resultate deur vishidrolisaat met Atlantic Fertilisers se Bio 

Ocean-produk te kombineer. Besoek gerus www.atlanticfertilisers.co.za vir meer 

inligting.   
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