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}:nleiding. 

Die gebieu wat hier behandol word·is veral die streke uaar 

die wynkultuu.r op ekonomiese basis beru.s; die streke waar die 

verbouing van \7ingerde die primere deel uitmaak van die landbou-

bedryf. Uit die ontwikkeling van ons ekonomiese lewe, is dit her

haaldcli~ maar te duidelik geblyk, dat Suid-Afrika in hoofsaak 

•n·landbouende land sal bly. Dit is veral op die toekomstige moont-
~ 

likhede van ons landstoestande waarop gelet moet uord, om die regte 

voorsorgmaatreels te kan tref. 

Van die landboubedr,y\7e is vrugteteel t een van die vernaamste ~· 

waarvan ons die \T.r.Qboubedr,yf wel as die belangrikste onderafdeling 

kan beskou. Die volgende tabelle toon duidelik aan wat die \v,yn

bouende provinsie van die Unie is, ~n gevolglik die gebied vrat as 

gevolg van veranderlike natuurtoestande, juis die geskikste is vir 

die beoefening van die bedryf, 

Kaap Natal Transvaal o.v.s. Totaal 

1918 21,947 morg. 9 morg. 233 morg. 96 morg. 22,285 morg. 

1921 25,?05 " 12 tt 164 n 128 " 26,009 tt 

1926 2?,833 ff 6 " 153 t1 112 " 28,104 " 
1930 34,304 " 852 tt 308 n 242 " 35,436 tt 

Dit b1yk bieruit dat die wingerde in die Kaapprovinsie in 1926, 

99% van die tota1e oppervlakte van wingerde in die Unie beslaan. 

Verder is dit duidelik dat, terwyl die aantal morge onder beplan

ting in die Kaapprovinsie met meer as tt".raalf duisend morg toegeneom 

het, was daar in die ander drie provinsies tot 1926 'n algemene 

afneem •••• 
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afneem in oppervlakte van mngerde. Van eerste bela.ng bly dus die 

gebied in die Kaapprovinsie, en die vraag is nou; waarom neem juis 

dfe deel die vernaamste plek in, in die wynkultuur. Die enige ant

woord hierop is, dat dit juis die geskikste landstreek is, vir die 

beoefening van die bedryf. 

Die kleinere streke, d.w.s. die in die ander provinaies, is 

op spesiale lokale geskikte plekke gelee, waar druiwe met weten

skaplik toegepaste metodes wel van plaaslike belang is. Die uit

breiding in die provinsies is dan ook veral in die laaste vier 

jaar, en die doel daarvan is die voorsiening van die binnelandse 

plaaslike markte. Die grootste wingerde is dan ook hier in hoof

saak in die nabyheid van. die grotere markte en naby spoo~ce ge-

konsentreer. Die markte en die vervoer saam met ongunstige geogra-

fiese invloede, werk daartoe saam dat die hoofdoel hier is, om 

vroee tafeldruiwe vir die eerste plaaslike markbesendinge te pro

duseer in die onmiddellike omgewing van die stede. Die markte en 

die verkeerswese is egter nie die vernc.amste faktor wat 'n groter 

verbreiding van die uingerde belet nie; dis wel die geografiese 

omstandighede wat hierdie beperking ople. Die faktore wat daartoe 

saamwerk om juis die Kaapprovinsie, en wel in hoofsaak die Suid

Westelike distrikte daarvan, die uitgesogte gebied te maak van die 

wynboubedryf, moet in die ander provinsies gedeeltelik ontbreek. 

Ook is alle gebiedc in die Kaapprovinsie self nie geskik vir 

die bedryf nie, inteendeel is dit alleen •n geringe presentasie 

·van ••• , • 
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van die opperv1akte waar di t we1 met sukses kan beoefen word. Die 

distrikte wat vera1 prominent hier op die voorgrond kom is a 

Worcester met 20,465,?00 stok 

Paar1 " 18,674,300 " 

Ste11enbosch "12,310,870 " 

Robertson metl0,494,470 " 
· llontagu met 

Ma1mesbury met 4,952,500 n 

Ceres en 
Tulbagh met 3,128,100 " 

Kaap met 

Ca1edon met 

2,812,350 " 

1,009,800 " (1) 

Die bedr,yf gaan in meeste van die distrikte inverski11ende 

vertakkinge uit: Daar is b.v. die distrik.te wat veral geskik is 

vir die produksie van tafe1druivre vir binnelandse of buitelandse 

markte soos b.v. die Kaap, Ste1lenbosch, Paarl en Hex Rivier. Die 

distrikte van Worcester, !Jontagu, Ladismith, Robertson en Ka.kamas 

('n spesia1e geval) is veral die produsente van die gedroogde pro

duk. Hoewel die produksie van wyne ook saam val met die produksie 

van tafeldruiwe en rosyntjies, is die distrikte van Malmesbury, 

Piquetberg, Van Rhynsdorp, Tulbagh en Ceres hoofsaaklik beperk 
tot ••••• 

1) Die groepering van die distrilcte in die tabella is volgens die 
indelings van die verskillende afdelings soos dit deur die K.~.v. 
vir bestuursdoe1eindes ingerig is. Die opgawe self is die K.w.v. 
sensus van die aantal wingerdstokke van 1931 - 'n totaal van 
80,624,090 stok. 
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tot die maak van wyne. Dis duidelik dat daar invloede op die beoefen-· 

ing van die wynkultuur moet inwerk, op die bedryf juis so te ver

deel in die verskillende takke daarvan in die verskillende distrik

te. Waarom b.v. word rosyntjies f.eitelik nie in die Kaapafdeling 

geproduseer nie, maar uel die vernaamste deel van die bedryf in 

Uontagu en Robertson vorm, terwy~ Paarl en die 'Kaapafdelings veral 

die produsente is van ta.fel- en uitvoerdruiwe,ion Hex Rivier van 

uitvoerd.ruiwe in hoofsaak. Die verabndeling gaan dan bar die byna 

onoorkomelike geografiese faktore wat die direkte oorsaak is van 

die spesiale vcrdeling en verbreiding van die wynboukultuur in die 

suidwestelike distrikte van die Kaapprovinsie. 
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Die Geskiedkundige Agtergrond. 

Die uitbreiding van die wingerde na die binneland hang nou aaam 

met die ontwikkeling van die volksplanting aan die Kaap. Die vrug 

van die w,ynstok was deur die Nederlanders goed bekend en een van 

die handelsartiekels van die N.O.I.K. na die Kaap was brandew,y.n 

van charente, wat ingeskeep was in die hawe van La Rochelle. Die 

groot ekonomiese betekenis van die brandewyn vir die Charente streek 

in Frankr,yk het die handelaar gemeenskap daartoe aangespoor om ook 

pogings aan te wend om die produk te produseer. Die Rederlande 

sowel as die Oos Indiese besittings was nie geskik daartoe nie, 

maar die moontlikhede wat die Kaap aangebied het, het reeds na die 

eerste kennismaking met Suid-A£rikaanse toestandc die aandag getrek. 

Die eerste wingerdstokke aan die Kaap het waarskynlik uit die 

Rynstreke gekom, en vanaf die begin goed beantwoord. Die gevolg was 

dat van Riebeek self in een van sy eerste briewe aan die Here XJII 

vra vir allerley jonge boomtjens, affsetsels off te spruytjens als 
t1 

'n weten van wyngaert die hier tegen 't geberghte soo schoon ende 
l) 

treffelyck apparent sal wassen als in spanjien of Vranckryck." Die 

· eerste aantal sto}{ke waarvoor gevra is, het waarslcynlik sulke groot 

moontlikhede getoon dat in 1656 meer gebring is van die Bynse pro

vinsies van Frankryk. In 1658 staan reeds 'n wingerd van 1200 stok 

op Boschheuwel (Vt.rnberg) geplant. Die eerste druiue is in Februarie 

van d.aardie jaar uit die kommandeur se wingerd gepars van Frans-
druiwe 

l) Dle Huisgenoot 1~ Uei 19~2 - Kaapse cringerde 1652-1752. 
J. I. Janse van Rensburg. 

••• 
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druiue, muscadel, steendrui\7e en spaanse hanepoot. 

Dit blyk reeds bier dat die doel van die kweek van die druiwe

stok was om u.yn en later ook brandew.yn te produseer vir die handel. 

Dat die aanplantinG nie so spoedig uitgebrei het nie, uas om

dat die ~stok nie dadelik groot oeste lewer nie. Die koloniste 

was a£hanklik vir hulle bestaan van die opbrengs van hulle akkers, 

sodat hierdie bedr,yf as minder beta1end beskou was. Dan ook nog 

\7as dit moeilik om die geskikte arbeiders te kry en die koloniste 

self was nog nie vertroud genoeg met die klimaatsomstandighede 

bier nie, hoeue1 die Neder1anders heel goed bekend was met die w.yn

boutoestande in Europa. Teleurstellings het reeds vroeg die wynbou

ers ontmoedig. In 1659 is die kommandeur se wingerd byna totaal 

vernie1 deur die hottentotte~ maar die sukses van die eerste oes 

wat gepars was in Feb. 1658 was 'n aansporing.tot verdere uitbrei

ding, sodat daar reeds in Augustus van 1959 ueer 2 morg by nynberg 

gereed was vir tussen 10- en 12,000 stuk~e. Die groot en veelbe

lowende oes van 1662 is deur die voels vernietig, tog was dit duide

lik dat die moontlikhede van wingerdbou in die Kaapse omtrek beson

der gunstig'verge1yk het met di~ van die Suid Europese lande. 

Die eerste Vryburgers het 'n nuwe stadium in die volksplanting 

begin - die stadige ui tbreiding na die binneland het bier • n aanva.ng 

geneem. Tot nog toe was die wingerde p.ie private onderneming van 

die Kommandeur op Boschheuwel en van die Kompanie op Rondebosch. 

Van die Kompanie het die eerste Vryburgers elk 'n paar wingerd-

stokkies •••• 
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stokkies ontvang, maar dit was gcbruik as •n sieraad teen die huise. 

Hier was dit nie meer uitsluitelik die kolonis se onwilligheid om 

die kultuur 'n grotere omvang te gee nie, maar ook was die Kompanie 

amptenare ongenee om so'n 'v.lnsgewende bedr,yf in die hande van die 
', 

vr,y kolonis te laat oorgaan. 

Die sukses waarmee die ondernemings van J. van Riebeek en die 

Kompanie self bekroon is, het die ywer van die koloniste aangewakker.: 

Toe van Riebeek die volksplanting in 1662 verlaat, het die vzynkul

tuur reeds sy grondslag gehad onder die leiding van die Kompanie. 

Reeds in 1665 kom Boschheuwel in die private besit van Jakob van 

Rosendaal en van hier kom die eerste versending van Suid-Afr~kaansc 

wyn na Europa as 'n proef aan die Here XVII. Dit was 'n heel klein 

begin - in 1666 is op Boschheuwel 1~ 1~~r gepars, maar die aanplan

ting het fluks gevorder. Op Rustenburg is deur die Kompanie in da.ar

die jaar weer 6,000 stokkies aangeplant, hoewel die produksie teleuP

stellend klein in sornmige jare was, b.v. was in 1673 alleen 5 1aers 

gepars. Ook hierdie plaas word in 1673 aan twee vryburgers verpag 

vir 4 jaar met die reg om cyn te verkoop en brandewyn te stook. 

Die konsessies is vir dieselfde jaar nog ingekort, waardeur bepaal 

is dat twee gelisenseerde pagtera van die kompanie die reg alleen 
' A . 
sou he om die wyne van die huurders op te koop teen 20 riksdalers 

per halfaam. Hierdie beperking op die verkoop van wyn \7aS die oor

saak van 'n bot sing van die be lange van die koloniste en die Kom

panie. Terwyl die huurders van Rustenburg 20 riksdalers te min 

beskou •••• 
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beskou, wil die vzynpagters nie meer as 10 tot 12 riksdalers vir 

die vzyne betaal nie. Die mark van die Kaapse wyne \'Vas dus die twee 

gelisenseerde \T.f,rikopers, en die eienaardige van die posiesie is, 

dat die koloniste self verbied was om hulle eie produk in hulle 

huise te gebruik. Omdat die produksie van die koloniste nog betrek

lik klein was, het daar die gevaar bestaan dat die pagters miskien 

sou skade ly as vr,ygebruik daarvan toegelaat sou word. Die gevolg 

van die botsing van die belange was da.t die plaas Rustenburg her

verpag is, die kooppr,ys weer op 20 riksdalers vasgestel is, maar 

die wynboere kry nou die reg om hulle eie wyne te gebruik. Dit was 

'n oor\'rl.nning vir die produsente, en dis maklik te begryp dat hier

die oorwinning aanleiding sou gee tot 'n selfstandiger optrede van 

•n klein groep van die bevolking wat gebind is deur gemeenskaplike 

belange. Die samehorigheidsgevoel van die groep het die wynboere 

as 'n afsonderlike deel van die landbouende bevolking in die lewe 

geroep. Betreklik vinnig het die koloniste oor die Kaapse vlaktes 

na die eerste bergreeks ui tge brei en die opbrengs van die mngerde 

het so aangegroei, dat da.ar sprake was van 'n moontlike uitvoer na 

Batavia en Ceylon van Kaapse w,yne. Die produksie in 16?1 het reeds 

12 leers 412 aam goeie rryn deur die koloniste gepars en 4 leers 

.. 412 aam wyn deur die Kompanie geproduseer, bedra. Die lei ding \1B.S 

bier dus reeds in die hande van die koloniste. 

Die daarop volgende jare was 'n periode van langsame uitbrei

ding, weens besprekende regulasies deur die Kompanie uitgevaardig 

in ••• 
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in irerband met die aanplanting van wingerde. Die rede hiervoor 

was dat die Kolonie so ver moontlik selfversorgend moes wees, en 

om te voorkom dat die koringproduksie op die agtergrond geskuiwe 

sou word, is b.v. in 1680 die bepaling gemaak, wa.t deur Koloniste 

verplig word om vir elke morg grond vm.t hulle onder wingerd sit 
I 

6 morge grond ~ir saaidoeleindes skoon te maak. Dit was ongetw,yfeld 

•n stremming op die uitbreid.ing van die saai- sowel as wynboubedr;yf 

omdat die geskikte streke vir saai~doeleindes nie geskik is vir 
' 
wingerde nie • en andersom. Gelukkig was dit ook die laaste van 

dergelyke besp~trkende regulasiea van die Kompanie. In 1680 het die 

produksie van Rustenburg vermeerder tot 14 leers, dus drie keer 

soveel as wat dit in 1671 was. Hiervan sou die Kompanie volgens 

kontrak ~ leers neem teen 1256 riksdalers en die orige sou plaas

lik verkoop word. 

Va.na.f 1680 neem die aanplanting van wingerde vinnig toe met 

die uitbreiding van die Kolonie na die distrikte van Stellenboscn, 

Paarl, Drakenstein en Wellington. Simon van der stel neem self' 'n 

lewendige be lang in die aanplanting van nuwe wingerde, sodat in 

1684 nog 9 morg met 60,000 stok deur die Kompanie aangeplant is. 

Die oeste van die wingerde was in hierdie jaar oor die algemeen so 

goed, dat die burgers instaat vras. om selfs 2644 gulde as skuldver

effening aan die Kompanie te betaal. Dit was 'n d.irekte aanmoedi

ging vir ander Koloniste om hulle op die bedryf toe te le. 

Dit is gewoonlik beweer, dat die Hugenote-vl~elinge die 
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gronds1ag gegee het aan die vzynku.l tuur in die vo1ksplanting aan 

die Kaap. In 168? ~~s daar egter al meer as 'n half m11joen ~rd , 

stokke aan die Kaap geplant, en die bewering dat die wynbou as 

sulks deur die Franse immigrante sy grondslag gekry het, stel on

get\v,yfeld die posiesie in 'n verkeerde lig. Dit is waar, dat die 

produk van 'n swak kwaliteit was, omdat die groot doel hier kwanti

teit was, en dit was juis hierin dat die kennis van die Franse 

veel beteken het. Dis veral die burgers van StellenbosCh, Paarl, 

en Drakenstein uat die voordeel getrek het deur die vestiging van 

die Frahse imm.igrante aan die Bergrivierva.l1ei. Die wynboubedryf 

was reeds 'n per.manente gevestigde Afrikaanse nywerheid toe dio 

Franse hier gekom het; hulle aandeei daaraan wa~ slegs die verdere 

verbetering van die kwa.liteit en ·•n algemene uitbreiding van die 

wingerde na die binnelandse distrikte. Hierdie nurre element in die 

boerebevolking het verder 'n grater selfstandigheid.s gevoel by 

die w.ynboere laat ontstaan, en hulie bewus gemaak van hulle Ko

operatiewe krag, sodat daar self's so 1n a.aneensluiting totstand 

gekom het van die vernaamste wynboere. Die doel van hierdie wyn

boere-vereniging was die vasstelling van 'n redelike pryshoogte 

van wyne, waaronder hulle nie vzyne sou verkoop nie. Dit was direk 

str.yd met die Kompanie bepalings maar die regerines regulasies is 

op verskillende wyse ontduik geword, sodat die ui tbreiding hier

deur nie noemensvmardig ge strem is Die • 

In •••• 
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In 1690 het Joh. Fretorius 30,000 stok; Q. Eems 40,000 stok 

en H. Huising reeds 50,000 st~k op hulle p1ase in Ste1lenboseh 

distrik gehad. Die uitbreiding van wingerde het vinnig toegeneem 

in die laaste twintig jaar van die l?de eeu; d.a.ar was b.v. in 1689 

in Ste1lenbosch en Drakenstein reeds 173,400 stokke, en in die 

Kaapse distrik 249,550 stok. Die uitbreiding hierna het wel die 

stempel van die Franse wynboer . tot • n sekere mate gedra sodat in 

'n tiental jare na hulle koms die Kaapse afde1ing 293,600 en Stel

lenbosch distrik 109,300 stok, gedra het. Die groot getal stokke 

van die Kaapse-afdeling was nie daaraan toe te skr.ywe dat die toe

stande gunstiger was nie, maar omd.at die streke in die onmiddelike 

nabyheid van die fort gelee was en dus veral onder die direkte be

beer was van die Kompanie-amptenare van wie sommige self •n be

ilialende bestaan uit hulle wingerde ge:ai.aak het. Kapitaal het aan 

die gewone kolonis ontbreek, sodat die uitbreidings op die platte

land geleide1ik alleen kon voortgesit word, terw.yl die amptenare 

in staat was om groat stulCke grond onder vangerd te sit. Die p1aas 

Vergelegen het b.v. 'n 100,000 stok gehad, en die Kompanie self 

het die beheer oor die wynproduksie probeer behou, terwyl dit die 

minder beta1ende koringbou op die Roloniste afgeskuif het. Poli

tieke en ekonomiese wrywing bring hierdie moeilikhede in 1?07 tot 

'n krieses. Hierna is die verski1lende takke van landbou bedryVJe 

uitsluitlik aan die Koloniste oorgedra. 'n Algemene uitbreiding 

volg ••• 
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vo1g hierop en in 1710 tel die wynstokke aan die Kaap reeds 

2,729,300 stok en 'n klein hoevee1heid wyn is reeds na Java en 

Europa verskeep. Die uitbreiding het veral na Drakenstein, \7age

makersvlei en Riebeek uitgebrei; so b.v. het Drakenstein in 1716 

reeds 287,160 stok meer as Stellenbosch \vaarvan hulle 28 1aer meer 

pars. 

Tussen 1717 en 1743 was die moontlikb.ede van uitbreiding 

van die wingerde gestr~m deurdat in die jare feitlik g'n grand 

meer in valle eiendom uitgegee is nie. Die grand vmt uitgegee t'1as, 

was lon1ngsp1ase - iets wat veral die uitbreicUng na die binne

land deur die veebaer pionier in die hand gewerk het. Die uitbrei

ding was dus nie ten voordele van 'n gevestigde landbouende be

vol.king nie. Die be perking op die uitgee van nuwe eiend.om.s-plase, 

het egter 'n vaste intensiewe vorm aan die wynbouende distrikte 

gegee - kleiner p1ase met 'n deeglike bewerking kon 'n betreklik 

digte bevolking aan die Bergrivierv~llei streke dra. Drakenstein 

het b.v. in 1745 reeds 1,105,000 stok gehad, dus 'n toename van 

81?,840 stok in omtrent 30 jaar. llinder aanda.g is gegee aan die 

verskillende landbou-bedcy\ve op die voorpunt van die uitbreidings 

gebied, omdat die pionier nie •n gevestigde element van die volks 

planting was nie. Hoewel die Land van Waveren in 1743 'n taa.mlik 

gevestigde bevolkj_ng gedra het, ws daar in die eerste helfte van 

die 18de eeu nog geen wingerd geplant nie. Wingerdstokkies het 

uel •••• 
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wel saam met die pionier ook in sommige gevalle gegaan maar met 

Sparman se reis in 1?52 vind by die wingerdstok nog meesal as 'n 

sieraad en Vir huislike gebruik in die distrik van Swel1endam ge

~ek. Moeilike verkeerswee het daartoe veel by=gedra om die wyn

bou-produkte op 'n lae ekonomiese waarde te stel. Daarby kom ook 

nog da.t die mark aan die Kaap klein was, en die wyne in Europa 

het die produk van Suid-Afrikaanse wingerde uit die markte gewerk. 

Van Regeringswee \vas daar nie veel moontlikheid van ondersteuning 

niet daar die Kompanie self in 'n kritieke posiesie teen die end 

van die 18de eeu g~staan het. Die oorgangs jare tussen die 18de 

en 19de eeu, was 'n tydperk van politieke onsekerheid, maar na 

1806 het toestande meer opgeklaar en finaliteit bereik. 

~oe die Kaap in 1806 finaal aan Engeland oorhandig is, was 

die algemene ekonomiese toestande in 'n warboel as gevolg van die 

swak kontrole wat die Kaapse Regering in die vorige aantal jare 

uitgeoefen het op die buite-distrikte van die Kolonie. So vras die 

totale opbrengs van die Kaapse wingerde wat na die Kaap gebring is 

van die platte1and s1egs 152 gel. wyn. Politieke bevrediging moes 

ten eerste egter herstel ~ord en hierna is hulp op verskil1ende 

vryse deur die regering aan die koloniste gegee, tot die algemene 

voorui tgang van die nuwe be sitting. Een van die eerste be palings 

was 'n ver1aging van die hoe invoerbelasting van Suid-Afrikaanse 

wyne in Enge1and. Die gevo1g hiervan was • n gewe1dige toe name in 

produksie ••• 
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produksie na 1813, sodat die uitvoer van. wyn in 181? reeds meer 

as 8,684 l~ers wyn \'7a.s. Ongelukkig was die voorde1ige invoerregf;e 

in Enge1and. 'n aansporing tot 'n groter produksie maar nie tot •n 

beter kwaliteit druiwe nie. nHad the quality of wine improved Vlith 

the rate of export, and the taste of the English been consul ted 

by increasing the red wines, the probability is, that the annual 

consumption of the mother country would have doubled itself'] (1 ) 

Die hoe pryse het tot oorproduksie gelei. Die oorproduksie was 

daarby ook van-•n swak kwaliteit produk, sodat pryse aansienlik 

gedaal het, maar tenspyte van die lae pryse is in 1821 nog 11,624 

leers in Kaapstad gebring; tervzyl 5,819 gel. asyn, 3,86? gel. Con

stantia wyn en ?56,9?4 gel. ander \v.yn uitgevoer is. 

Die daarop volgende jare was 'n tydperk van depressie. In 

hierdie jare vind die daling van die riksdaler p1aas waardeur 

groot geldelike verliese gely is. Ook word die voorkeur tariewe 

op die invoer van wyne in Engeland, in die tyd opgehef, sodat dit 

in die konkurensie met Europese wyne, van die betere markpryse ver

d.ring is. Die plaaslike markpryse was swak en politieke verwikke

linge het toestande nie verbeter nie. Tussen die jare 1854 en 1859 

was hier weer 'n klein opflikkering in die wynbou toestande as ge-
/ 

volg van •n groter aanvraag van wyne op die Europese mark. Siektes 

in ••• 
(1) 

The State of the Oape of Good Hope. Theal bls.40 
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in die Europese wingerde gedurende die jare het die aanvraag laat 

styg, sod.at die uitvoer uit Ka.a:pstad in 18.59 weer 'n miljoen gel. 

bedra het. Die groot terugslag kom in 1860 toe Engeland met Frank

r,yk •n handelsverdrag sluit waa.rdeur Suid-Afrikaanse wyne op die 

agtergrond geslruif is. Om \vyne vanaf die Kaap na Europa te vervoer 

was •n groter presentasie spirits op nodig om die produk deur die 

trope in 'n goeie toestand te bewaar, sodat 'n belasting van ld. 

per gel. op Europese w,yne •n belasting van 2/6 op Suid-Afrikaanse 

w.y.ne beteken het. Die volgende jare was dus in die algemeen ongun

stig vir die uitbreiding van die wingerde aan die Kaap. Die kwali

teit was in die algemeen nog swak, maar •n langsame verbetering was 

tog waar te neem. So was b.v. Constantia wyne, Pontacs en Hock 

eyne van Paarl, Lachryma Cb.ristt van Drakenstein in Sherries van 

Hontagu en Robertson distrikte reeds bekend op die Europese mark 

as goeie wyne. 

Tussen l8L~.5 en 1865 was die vermeerdering in produksie 

700,000 gel. vzyn en 10?,000 gel. brandewyn. In 1865 was die opgawe 

55,000,000 wingerd stolcke met 'n produksie van 3,200,000 gel. wyn 

40?t000 gel. brandewyn, wat tenspyte van die depressie gedurende 

daardie jare, styg tot 69,910,21.5 stokke met 'n produksie van 

4,485,665 gel. vr.r,n en 1, 067,832 gel. brandew.yn in 1875. Ook was 

rosyntjies reeds in montagu en Robertson fYi~verali.leksport gepro

duseer omdat die plaaslike mark, tenspyte van die groot bevolk1.ng, 

'n. •. • 
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'n swak afsit gebied vir die produk was. Dit is grotendeels toe 

te s~Ye aan die groot gekleurde bevolking wat 'n belangrike 

element in die ekonomiese lewe gevorm het. Wyne was daar nog altyd 

ook ingevoer; b.v. in 187? is 3,813 gel. Constantia en ?6,292 gel. 

ander ·~ uitgevoer, tert'1Yl daar in da.ardie jaar tergelykertyd 

ook 44,854 gel. ingevoer is. Groot uitbreiding en verbetering was 

dus nog hier moontlik en ook wenslik. Die wingerde was reeds ve.r

sprei van uit die Tulbaghvallei• langs die Breederiviervallei a.f 

tot in Oudtshoorn en van af Malm.esbury noordwaarts tot in die 

Olifantsriviervallei. Hoenel die streke met die grootste produksie 

nog die distrikte van Stellenbosch, Kaap, Paarl, Malmesbury en 

Worcester was, het die vernaamste uitbreiding veral in laasgenoem

de d.istrik, Robertson, Montagu en Ladismith distrilrte, plaasgevind. 

Tenspyte van die klein aanvraag vir die Suid-Af.rikaanse produk, 

meer ~s gevolg van die gemiese samestelling daarvan as van slegte 

ekonomiese toestande, is 'n klein maar konstante uitvoer gehabd~ 

haaf. Die phyloxera epidemie in 1886 was 'n groot terugslag vir 

die bedryf en om die toestand.e betyds te red, moes van regerings

wee hulp aangebied uord. Constantia is deur die regering aangekoop 

as proefplaas veral om \T.r.DStokke uit te toets en opleidins te gee 

aan persone \7at hulle op die wynbedryf \'lil toel~. Die uitbreiding 

en verdere ontwikkeling van die bedryf begin teen die einde van 

die 19de eeu ook meer 'n netenskaplike ~erheid word met die be-

wus ••••• 
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wus wording van die moontlikhede van die Suid-Afrikaanse ·wynbou 

produkte. Hoewel ekonomiese toestande in hierdie jare onseker was 

kom na 1900 'n periode van tydelike voorspoed. Waar die algemene 

waarde van die uitvoer van wyne £20,000 in die vorige jare bedra 

bet, styg dit in 1901 tot £37,703. Na die politieke kwessies in 

Suid-Afrika self _gereel uas, het ook die plaaslike mark aansienlik 

verbeter. 
. 

Na 1903 tree 'n tydperk van algemene depressie in. Pryse het 

so geclaal dat 'n skema van ko-operatiewe wynmak.erye in die lewe ge

roep is deur middel van lenings Vt-at deur die regerillg aange bied is 

tot die herstel van die toestande. So kom bier 9 sulke ko-operatie

vre wynkelders totstand in die vernaamste vzyn sentra, n.l. Welling

ton, Paarl, Stellenbosch, Dralrenstein, Helderberg (Stellenbosch), 

Tulbagh, Bovenvallei (Wellington), Jlontagu en Over Hex. In die wyn

kelders kon altesaam meer as 12,000 leers '~ bewerk en bevraar word. 

Hierdie aaneensluiting van boerebelange stabiliseer die bedryf en 

bring in hierdie tyd weer beter vooruitsigte. Die algemene uitbrei

ding vrat hierop volg laat die aantal wingerd stokke van 6?,000,000 

in 1911 tot 'n getal van 88,000,000 in 1918 styg. Hierb.y moet ook 

in ag geneem word dat die uitbreiding bier nie alleen aan 'n beter 
/ 

beheer oor die ~erheid kan toegeskxywe word nie. Dit was 'n ab-

nor.male periode, veroorsaak deur die politieke omwentelinge in Euro

pa, met die gevolg dat teen die einde van 1917 toe pryse begin 

daal daar •n geweldige oorproduksie was. Die toestande was in die 

algemeen ••• 
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algemeen so swak, dat dit die ondergang van groot getalle ~ 

handelaars en produsente gedreig het. 

Die posiesie is tydiglik gered deur die oprigting van die 

nKo-operatiewe wynbouers Vereniging van SUid-Afrika Bpk." B.y hier

d.ie vereniging sluit omtrent 95% van die wynboere aan, ,sodat dit 

feitlik die hele wynbou bedr,y{beheers. ~asie ja inhierdie 
" 

jare die pryse so hoog dat get1one stook-wyn vir .£20 per l~~r opge

koop is. Hierdie bui tengewone p:cyse was die gevolg van ,ao • n groot 

dat die K. W. V. met 'n surplus op hande bly sit. Groot hoeveelhede 

stookwyn is in 1922 vernietig om so doende kunsmatig tn mark te 

skep vir die oes van die volgende jaar. In hierdie jaar is die 

x.w.v. gereorganiseer soos vervat in Wet No. 28 van die jaar, en 

volgens die Wyn en Spiritualien wet Jio. 5 van 1924 kry die vereni

ging verdere absolute kontrole oor alle gedistilleerde produkte. 

Hierdie vereniging vorm vandag die grondslag en stu-krag ag

ter die w,ynbou-bedr,yf in Suid-Afrika. Op proefplase in verskillen

de distrikte word die ge skikste wingerd soorte vir Suid-Afrikaanse 

omstandighede uitgetoets sodat die beste produk op die mark kan 

gebring word. Die vereniging beskik verder oor groot wynkelders 

b.v. die grootste in die Paarl het 22,300 l~er goeie wyn op hande 

vir uitvoer doeleindes bestemd; stoker.ye en fabrieke bewerk die 

afval produkte tot bandelsartiekels en agente sorg vir die rekla.me 

werk op bui teland.se markte. Die K. W. V. stuur die hele wynbed.cy'f 

langs ••• , 
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langs ekonomiese lyne op wetenskaplike basis in die belange van 

die land. 

Ba 1921 het die verbreiding van winderde verbasend vinnig 

toegeneem. Volgens 'n opgawe in die Landbou Weekblad van 20 Feb.l929 

het die bep1ante oppervlakte van wingerde vanaf 1921 tot 1925 met 

1,683 morg toegeneem in die Kaapprovinsie. Uitbreidinga het in die 

ander provinsies ook plaas gehad, veral Natal toon 'n aansienlike 

vermeerdering in die Verslag van die Landbou Sensus No. l3t 1930, 

maar dit vorm •n geringe deel van die uitbreiding in die SUidweste

like distrikte van die Kaapprovinsie. Dit is wel waar, dat die stre

ke 'n historiese voorsprong gehad het, maar dis duidelik dat dit 

die posiesie nie sou behou het .indien ook die ander provinsies gu.ns

tig vir die verbouing van die w.ynstok was llie. In 1928 was die op

pervlakte onder vdngerd in die Unie 47,16? akker waarop 8?,839,966 

stok waarvan ongeveer ?3,000,000 in die Westelike Provinsie a.l1een 

was. Die volgende tabelle gee die distribusie van die wingerdstokke 

in die SUid-Westelike distrikte van die Kaapprovinsie soos opgegee 

in die D. V. Kantoor, Paarl, 1931. 

Worcester ......................... 20,468,?00 
Paarl •••••••••••••••••••••••••••• l8t6?4,300 
Ste1lenbosch ••••••••••••••••••••• 12,310,870 
Robertson .......................... l0,494,470 
Montagu ••••••••• , •••••••••••••••• 61 ?76,000 
MalmesbUJ:7••••••••••••••••••••••· 4,952,500 
Ceres & Tulbagb. •••••••••••••••••• \,3,128 1100 
Xaap ••••••••••••••••••••••••••••• 2,812,350 
Caledon, ••••••••••••••••••••••••• 1,009,800 

Totaal ••••••••••••••••••••••••••• ao,624,090 

stok 
ft 

tt 

" 
tf 

" tf 

tt 

tt 

" 

15,99.5,150 
19,16,3,600 
11,.381,000 
?,289,400 
5,005,500 
5,480,000 
3,010,250 
2,686,J~50 
·1,103,500 

71,114,880 
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'n Vergelyk met die regterhandse tabelle van 1927 soos opgegee in 

die .. Landbou Weekbla.d van 20 Feb. 1929; toon duidelik aan waar die 

grootste uitbreiding van wingerde in die laaste vier jaar was, n.l. 

Worcester en Robertson. Ook is wingerde op betreklik groot skaal 

langs die Oranje Rivier in die laaste jare aangeplant maar die 

produksie is veral van die gedroogde produk, b.v. rosyntjies en 

sultanas. 

In die verbreiding blyk dit dat die Suid-Westelike dele aan 

die Kaapprovinsie by uitstek die geskikte gebied vir die wynbou 

is. Die menslike :faktor is duidelik nie die prim~re oorsaak vir 

hier~ie gebieds bepaling nie 1 dis alleen die hulpmiddel waardeur 

moontlikhede van die geografiese toestande tot sy volle betekenis 

kan ontwikkel. Die geografiese invloeda faktore op die verbreiding 

van die v~tok word vervolgens hier-behandel. 
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Die Algemene Topografie. Die klimaat van die gebied tuasen 32° en 

35° Suider breedte van die Kaapprovinsie kom ooreen met die gebiede 

van Europa wat tussen 39° en 45°Noorder breedte le. Hierdie ver

sagting van die klimaat is toe te skrywe aan die feit, dat d!e 

landmassa van Suid-Afrika kleiner is in verhouding met die om

ringende water.massas, as wat dit die geval is met betrekking tot 

die Europese toeatande. Hierby kom ook nog die invloed wat die 

spesiale topografieae vor.m van Suid-Afrika het op die algemene 

klimaatsomstandigbede. Verder is Europa,sooa bekend is, abnormaal 

warm vir sy breedte ligging. 

Die algemene indeling van die topografiese eenhede van Suid

Afrika val in die volgende afdelinga:- Die kusvlakte het varierende 

hoogtes vanaf seevlak tot hoogtes tuasen 600 en 600 vt. by 1n 

breedte tussen 30 en 3 myl. Aan die kus van Suidwee-Afrika is die 

kusvlakte, met afwisselinge, meesal 30 myl breed. Boord van die 

Olifantsrivier ko• die hoog land tot op ongeveer 10 myl van die 

kus, maar verder suidwaaets kry die kusvlakte weer grotere afmet

ings, sodat dit selfs 'n bestek van 48 myl vanaf Saldanha Baai 

tot aan die voet van die Olifantarivier berge beslaan. In hierdie 

deel van die kusvlakte kom ook enkele hoere landmerke soos b.v. 

Piquetberg, Malmesbury-Paarl reeks, Helderberg, Tygerberg en die 

Tafelberg groep van die Kaapse skiereiland veer. Die kusvlakte in 
I 

die Suidwestelike distrikte van Caledon en Bredasderp is betreklik 

nou, maar dit bereik weer 'n gretere breedte - ongeveer 20 myl, 

aan •••••• 
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aan die Breederivier mending en by Riversdal. Ooswaa.rts vanaf 

Mosselba.ai vorm die lae land alleen 'n nou soom langs die berg

reekse. wat op die kus uitloop. Dis a.lleen tuaaen die bergreekae 

waar riviere die kua bereik, dat die kusvlakte verder inakiet, maar 
lliYit! 

die gemiddelde wydte is omtrent arie myl en eers in Portugeea•Oos-

Afrika bereik die kusvlakte weer •n aanaienlike breedte. 

Die kusvlakte word afgesluit deur die berge van die platou

rand, b.v. die Kammies berge in Klein Namakwaland, die Olifants

rivier Berge en die Witsenberge wa.t in 'n N.N.W. en s.s.o. rigting 

loop. Die Limdet• en Drakensteinberge bring die algemene rigting 

van die bergkettings na 'n o.s.o. posiesie, wat deur die Lange 

Berge in die Outiniqua Reeks voorgesit word en by Seal Point aan 

die kus uitloop. Aan die suidoostelike en oos kus is daa.r nie uit

staande bergreekse aan die platourand nie, maar dit styg meer ge

leidelik op na. die hoe tafel,a.nd en die Drakensbergreeks, In teen

stalling met hierdie geleidelike oorgang, is die bergagtige bou 

van die Suid-westelike Kaa.pland. Hierdie bergreekse vorm definite 
1) " 

climatic barriers to their hinterland • the Karo". toegang na die 

binneland word verleen lange die riviervalleie wat deur die berg

reekse breek b.v. die Berg- en Breederivierpasse, of wat tuseen 

die valleie saam met die bergreekse op die kus uitloop• b.v. die 

Olifantsrivier tussen die Olifantsrivierberge en die Cedar- en 

Roggeveldberge, die Breede Rivier tussen die Drakenstein- en 

Langeberg reekse, en die Gamtoosrivier tussen die Konga• e# 

1) South African Geographical Journal 1923. 
Elandsberge • •••• 
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Ela.ndsberge. 

Agter die bergreekse le die Klein-Ka.ro pla.tou met 'n gemiddelde 

hoogte van 1•500 vt. en 'n gemiddelde breedte van 15 myl. lUerdie 

Karo streke word geakei van die Groot Karo deur die Klein- en 
f-.s1_Ut,...~~ 

Groot Swartberge en van die binne.landse hoogveld deur die Roggeveld· A . 

berge, in die weste, die Nuweveldberge verder ooswaarts 1 die Sneeu-, 

Suur- en Drakensberge. nie binnelandse pla.tou toon relief afwissel• 

inge en het 'n gemiddelde hoogte van 2,000 tot 3 1000 vt. bo seevlak. 

Die bou beinvloed direk die klimaatstoestande. As gevolg van 

die geleidclike steiging van die land in die algemeen, va.naf die 

kusv1akte, toon die gemiddelde temperatuur toesta.nde nie groot 

verskille nie. Die hoogte neem geleidelik toe met die afneem van 

die breedte ligging, sodat 'n aekere ewewig behou word in die 

algemene temperatuur hoogtes •. Die grater vogtigheidsgeha.l te van 

die lug aan die kusvlakte balanseer weer die hoer temperature wat 

met 'n lae ligging gewoonlik gepaard gaan. Die gemiddelde tempera

tuurstoestande toon, as gevolg van hierdie omstandighede, nie groat 

verskille nie. Vergelyk byvoorbeeld die volgende: 

Ka.ap Agullas 

Johannesburg 

~reedte 

34° &o• s. 
26° ll' s. 

Hoogte 

55 vt. 

5750 " 

Gemid,jr. Temp. 

61.5°:F. 

1) 

Dit toon aan •n verakil in jaar temperatuur van gemiddeld o.9°F. 
Daelikse temperatuur verskille is groat op die binnelanae platou; 

b.v, in Betsjoeanaland kom daelikae temperatuur verskille van 31. 

5°F voor, maar hierdie groat verskille neem geleidelik af nader 

aan die kusvlakte. Die kaapae skiereiland het byvoorbeeld ~ar •n 

l)OffisiGle Jaarboek van die Unie van S.A. No.XI.l928~29~aelikae ••• 
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daelikse verskil van l6.20F. 

Hierdie gebiede met die groot daelikee temperatuur verskilie 

is ongunstig vir die wynboubedryf, daar dit die groeikrag van die 

stok belemmer of vertraag. Ryp temperature ie algemeen bekend op 

die binnelandee pl.atou waar die temperatuur in die winter daal tot 

op l50 en l0°F. In Sutherland duur die rypperiode eelfs sewe maande, 

maar nader na die kus verminder die aantal ryp dae in min of meer 

paralel lopende gordele met die kus, hoewel dit aan die oos kue 

wyer van mekaar loop onder invloed van die war.mer temperatuurtoe

stande in die geleidelike oorgang vanaf die kusvlakte. Aan die kus

vlakte is r.yp feitlik 'n onbekende verskynsel; hoewel dit soma in 

die lae valleie voorkom maar geen gevaar is vir wingerde nie. In 

die Klein Karo streke tussen die twee groot bergreekse hang die 

ryp toestande af van die rr:a.te van: invlo·ed i\fa'li die kusvlakte tem

perature daarop het. Ceres is afgesluit van die kusvlakte ~eur 

die Koue- en Wa.rmbokkeveld berge, wat in 'n E'oord-Suidelike rigting 

loop• en hierdie ieolering op 'n hoogte van 1 1 480 vt. bo seevle.k 
I 

dra daartoe saam dat ryp gemiddeld 99 dae per jaar voorkom. Win• 

gerde ly dikwels skade in hierdie distrik as gevolg van laat-r,yp 
" 

wat die jong lote dood ryp in September. Die gemiddelde aantal 

ryp dae per jaar vir die Klein Karo streek is 70 dae wat veral 

tussen Yei en Augustus maand val sodat die gevaar van r,yp aan win

gerde in die gebied selde voorkom. Die bergreekse keer dus tot !n 

groat mate die matigende invloed van die see op die binneland at, 

sodat die hoer gele€ binnelandse streek 'n laer lugvogtigp.eids• 

gehalte ••••• 
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gehalte het. Die relatiewe vogvrye lug is oorsaak dat uitstraling . 
die grand temperatuur onder 32oF bring. 

Die invloed wat die vou het op die vogtigheids gehalte van 

die lug sowel as die grand, hang nou saam met die verdeling van 

die· ree·nva.l op die verskillende landhoogtes. Die grootste gedeelte 

van die Unie, d.w.s. ongeveer 86% van die totale oppervlakte kry 

in die somer reen van die Suid·Oostelike winde. Die reenval neem 

egter geleidelik af vanaf die ooskus na die binneland, daar die 

platourand in die Drakensberge die grootste deel van die reen 

onderskep. 

Ook aan die suidelike 1n1s, wat tn betreklik eweredig verdeel• 

de reenval het gedurende die jaar is die grootste persentasie aan 

die suidclike hange van die eerate bergreeks. George aan die suide· 

like voet van die Outiniqua berge het 'n jaarlikse gemiddelde reen

val van 34.36", terwyl Ezeljagt, omtrent 12 mwl vandaar aan die 

noordelike kant van dieselfde bergreeks 'n gem!ddelde jaarlikse 

ree"nval van 14.89" het. Prins Albert aan die Noord.elike helling 
' van die Swartberge, d.w.s. op die rand van die binnelandse platou, 

het maar ~n gemiddelde jaarlikse reenval van 8.2". Dis due hieruit 
-I 

4! 

duidelik dat die reenval afneem ook vanaf die suidku~ na die binne• 

· land. In die riviervalleie dring die Suid-Oostelike reenwinde verde 

in die binneland in1 terwyl die bergreekse die meeste vogtigheid 

vang, b.v. aan die Gouritz .... Gamtoos en Sondagsriviere, maar op 

die platouvlaktes self is die reenval te gering vir landboudoel

eindes, soda.t besproeiing indien moontlik• moet toegepas word. In 

die ••••• 
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die sentrale Karo streke is die gemiddelde reenval tussen 10" en 
1) ~ 

.15" per ja.ar, sodat die gebied in die a.lgemeen vir sekere landbou-
" 

bedrywe geskik is. 

Die somerree"nvalstreke is veral ongeskik vir die wynboubedryf', 

daar dit ongunstige klimaatstoestande skep in die tyd wanneer die 

druiwe inryp, met die gevolg dat alleen vroeg druifsoorte kan ge• 

kwe.ek word vir die plaaslike mark soos b.v. by Johannesburg, :Bloem

fontein en Graaff,.Reinet. Die reens is gewoonlik swaar en gaan op 

die hooglande dikwels gepaard rnet kon~ksie reens en donderstorms 

met hael, wat verdere ongunstige toestande vir die wynkultuur ekep. 

Die Westelike• en Suid-Westelike-dist~ikte van die Kaapprovin

sie1 kry in hoofsaa.k winterreens van die 1ioord-Westelike winde 

tussen April e.n Oktober. Hierdie gebied beslaan ongeveer 10.6% van 
2) 

die totale oppervlakte van die Unie,d.w.s. 50,000 vkt. myl. Die 

reenval 'neem ook hier na die binnela.nd af weens die rigting van die 

bergkettinge wat die kusrigting taa.mlik getrou volg. Paarl b.v. 

het •n gemiddelde jaa.rlikee reenv·al van 33" terwyl Ma.tjiesfontein 

maar 6 •• gemiddeld jaarliks kry. Die reenval toeatande word veral 

in hieraie gebied van die winterreenval seisoen• belangrik deur 

die rigting van die bergkettings beinvloed, en daar dit juis die 

reenvalgebied ~s wat wingerdbou begunstig, word die invloede hier 

nader behandel. 

ln Clanwilliam distrik bring die Noord-Weste winde Die veel 

rerln nie • ongeveer 11.93 11 gemiddeld jaarliks. Die skraal ret!nval 

is as gevolg van die lae temperatuur van die oseaan wat aan die 

l) Handboek vir Boere in S.A. 

2) Rainfall Normals 1925. 

kus ••• 
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kus grens, en die feit dat die bergrigtinge byna paralel loop met 

die windrigting. Die Olifantsri viervallei 1~ in die reenskadu Van. 

die Olifantsrivierberge, maar die ho~r Ceder- en Bokkeveldberge la.7 

'n eff'ens beter re~nval.o \'/aar die bergrigting dus paralel loop met 

die windr:i.gtillg soos b.v. die Olifantsrivierberge, is die kanse 

vir 'n goeie reenval betreklik swak, maar waar die bergrigting 

teen die windrigting loop, kan in die algemeen aan die kusstreke 

'n goeie reenval verwag word. Waar bergkettings in verskillende 

rigtinge naby mekaar loop, word die reenval toestande ook meer in

gewikkeld, soos die geval b.ve in •n 20 - .30 ml. straal om Worces

ter voorkom. In hierdie omtrek kom meer verskille voor as in enige 
.1) 

and.er deel van die Unie. Die noord-vreste winde kom deur die 011-

f'antsriviervallei oor die lae Gydowpas en deur die Wageboomrivier 

sod.at dit betreklik min vogtigheid verloor. Suid van die Warm.bokke

veld 13 die hoe .Hexrivierberge in 'n s.w.-x.o. rigting - due direk 

teen die windrigting aan. Die noordweste wind styg teen die Hex

rivierberge tot •n hoogte van ongeveer 6,000 vt. op, die lug ver

loor hitte deur uitsetting sodat die relatiewe vogtigheids geha1te 

verhoog word en kondensasie plaasvind. Die grootste presentasie 

van die re~nval hier is aan die noordelike kant van die Hexrivier

berge. Ceres kry b.v. 1n jaarlikse gemiddelde reenval van 41.29" 

en Hexrivier stasie aan die suidelike kant van die Hexrivierberge 

k:ry 'n gemiddelde jaarlikse reenval van 14.62t' Die Hexriviervallei 

l~ dus in die reen:s:1!1il.du van die Hexri vierberge , op 1 n hoogte van 

1) 
S.A. Geographical Journal. 1930. 1,300 
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l,:;oo vt. Die berge aan die Suide van die Hexrivier stasie het 

maar 'n gemiddelde hoogte van 4,000 vt. sodat daar minder kana is 

vir kondensasie nadat die wind reeds oor die Hexrivierberge gekom 

het. Worcester aan die Breederiviervallei kry maar 'n gemiddelde 

jaarlikse reenval van 12.17." 

Die Noord-Weste winde bring aan die Piquetberge en Paardeberg 

by Y.almesbury 'n gemiddelde jaarlikse re~nval van 20.74u en 18.02" 

respektiewelik, maar daar die berge betreklik laag is key Gouda 
. 1) 

aan die ingang van die Nuwekloofberge 'n reenval van 22.05" 

Die Noordweste wind volg die bergrigting na die Breederi\~ervallei 

oor Slanghoek, sodat Rawsonville tn gemiddelde jaarlikse reenval 

van 24.54" het, ter.vyl Worcester ongeveer 10 myl O.N.O. van Rawson

ville aan die noordelike oewer van die Breederivier, 'n reenval 

van 12.17" het. Rawsonville key byna twee keer soveel reen in 50 

dae per jaar, as wat Worcester, op 'n ligging ongeveer 70 vt laer, 
2) 

in ?;? dae kry. Die Noord-Weste winde kom ook oor die Winterhoek-

berge en die Rodesandpas langs die Tulbagvallei·af met die gevolg 

dat die dorp ongeveer 'n jaarlikse gemiddelde reenval van 18" kry, 

terWyl Wolseley ongeveer twaalf' myl Suid-oos daarvan, by die in

gang na. die Breederiviervallei, 'n reenval van 26.22" het. Vana.f 
Worcester ••• 

1) 
Unie Jaarboek 1910 - '21. No. 5~ 

2) 
s. A. Geographice~ Journal Dec. 19.30.; 
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Worcester loop die .Breederiviervallei in o.s.o. rigting tussen die 

Drakens·tein-, Bossiesveld-, en Sonder-End-Berge aan die Suide en 

die Hexrivier- en Langeberge aan die noorde kant daarvan. Die val

lei loop dus ongeveer paralel met die windrigting, sodat Robertson 

en Worcester d.istrikte 'n betreklik klein reenval het - n.l. 12 • .55ft I 

en 12.17" gemiddeld jaar1iks respektiewe1ik. Teen die Montagukloof 

waar die wind effens gekeer word, is weer 'n grater reenva.J. n.1. 

van 13.18". In Swellendam k<;>m 'n gemiddelde jaarlikse reenval van 

32.64" voor. Hiervan val ongeveet 15.74" in die winter ma.ande al

leen dus nog 'n paa.r duim meer as ho~r op in die va.1lei by .Montagu. 

Die berge wat teen die windrigting aan die begin van die Breede

rivie~"'VB.llei staan, krT dus die grootste reenval, die streke on

middelik daaragter le in die re~nskadu terwyl die Suidelike deel 

van die va1lei weer 'n toename in reenval aantoon .. 

In die Bergriviervallei kom feitlik dieselfde geval voor. 

Die laere Riebeek-Paarl reeks 1 aan die Weste van die vallei, ange

veer 3 1000 vt. hoog, terwyl die Limiet- en Drakensteinberge tot 'n 

gemid. hoogte van 4,500 vt. gaan aa.n die Oostellke kant van die 

va.llei. Die bergreekse loop in hoofsaak in •n Suidelike rigting 

soda.t dit skuins toen die windrigting staan, maa;- daar die f]este

like reeks gemid. iets meer as 1,000 vt. laer is as die Oostel,ike 

reeks, kry laasgenoemde die g~otere persentasie van die reenval. 

Aan die Noordelike ingang tussen die bergreekse kry Gouda 'n gezin.d-1 

delde jaar1ikse re~nval van 21. 25". Verder Suidwaarts loop die 

\ be~ .... 
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bergreekse geleidelik nader aan meka.a.r, sodat die vallei by Paarl

dorp ongeveer 4 - 5 myl breed is. Die wind word deur die nou poort 

deur forseer, sodat die gemiddelde jaarlikse reenval ~~.?6" behaal. 

Fra.nsch-Hoek-vallei wat juis ·ey- hierdie nou deurgang a:fdraa.i in 

suid-oostelike rigting; kry byna die valle krag van die Noordweste 

wind wat in die Bergriviervallei opkom. Die hoe Franseh·Hoek-berge 

dra verder daartoe b.y om Wemmershoek die grootste reenval in die 

Unie te gee n.l. 200" per jaar. stellenbosch in •n dergelyke maar 

kleiner vallei, het •n gemiddelde jaarlikse reenval van 26.55"· 

fafelberg en Constantia het tn uitsonderlike posiesie onder die 

invloed van die kou- en war.m-seestrome wat in die nabyheid opmekaar 

uitloop. Kampsbaai onder invloed van die koue-seestroom in die 

'Noordweste winde kry t n gemiddelde jaarlikse reenval van 24. 25" t 

terwyl wynberg aan die oostekant van Tafelberg. onder invloed van 

die Agu.lhas-stroom en die SUid-oostelike \'rl.nde 'n reenval van 4?.10" 

het. 

Aa.n die suidelike kus-streke k:x'y die suidelike berghange aan 

die eerste bergreekse die grootste reenval. Die berge loop meese.l 

in 'n oos-westelike rigting, sodat die SUid-Ooste winde skuins 

daarteen waai en die grootste reenval by die ingange van valleie 

bring. So b.v. het Riversdal aan die Langeberge 'n reenval van 

1?.40", terwyl Bredasdorp, wat· voor 'n vallei lt, wat in 'n Moord

westelike rigting van die kus inloop, tn reenval van 19.18" kr;y. 

Dit is dus duidelik, dat die rigting van die bergreekse tot 

'n groot mate die rigting van die reenwinde veral in die Buid-Weste- ·· 
like ••• 
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like distrikte bepaal. Di t is gevolglik 1 n direkte faktor in die 

algemene re~nvaltoestaande van hierdie streek. Die reenval verde

lizlg is veral van belang vir die wynbou daar gebiede met •n laer 

reenval as 20" jaarliks in die meeste gevalle besproeiing moet 

toe pas. 

Die bou beinvloed indirek, deur die klima at, dus die algeme

ne beperking van die wingerde tot die winter reenval gebiede met 

•n gemiddelde reenval van 20". hoewel die grense uitgebrei word 

waar besproeiing moontlik is, Ook het die bou •n direkte invloed 

op die wingerde self. Die bou werk daartoe mee om die westelike 

distrikte • n ge bied van reliefre~nval te .maak. Die :reen dreineer 

na die laer gelee dele, sodat in distrikte wat meer as 25" reen 

gemiddeld k.ry, b.v. Paarl, Stellenbosch, Fransch-Hoek en. die 

Kaapse skiereiland distrikte, die valleiedikwels te koud en nat 

is. Die kouer lug werk daartoe by dat verd.amping langsamer plaas

vind, en d.reineringswerke in die wingerde noodsaaklik is. Winger

de word dan ook in genoemde distrikte meesal langs die sagte berg

hange of heuwels aa.ngetref, \7aar die grande t n droer en warmer 

ligging het. 

In teenstelling met hierdie kusstreke waar gronde dreineer 

moet word weens t n te groot reenval, etaan die streke waa.r die 

reens te gering is. Daar die reenval in die distrikte van Worces

ter, Montagu, Ladismith, Oudtshoorn en die noordelike deel van 

Swellendam, gemiddeld minder as 20" per jaar bedra, moet die 

wingerd ••• 
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wingerde bier besproei word. Die diep Karogronde is veral in die 

vallei streke neergel3, en die laere dele vo:rm dus juis die vru.g

bare gebiede waarop besproeiing kan toegepas word. In hierdie 

distrikte kom wingerde as 'n reel nie teen bergha.nge voor nie d.aar 

dit te spoedig die vogtigheid deur d.reinerixlg, afloop en verdampi:ng 

verloor, indien besproeiing wel moontlik sou wees. In Worcester 

en Tulbagh kom besproeiing alleen voor op sanderige riviergronde 

terwyl dit gewoonlik nie gedoen word waar wingerde teen hellings 

geplant is nie. In Malmesbu.ry kom wingerde voor teen die hell:!.ngs 
I 

van Riebeek Kasteel en Paardeberg in hoofsaak, en hoewel die reen

val .onder 20" jaarliks is, word besproeiing nie toegepas Die, 

daar die lugvogtigheid relatief hoer is as in die vorige twee 

distrikte. 

Die bou beinvloed die grond tempera.tuur in so verre, da.t 
" 

holr gelee gronde /tn warmer ligging het en dus veral die verkies

like ligging is vir wingerde in streke met t n betreklik hoe reen

val. Voorbeelde waar die hellinge uitgekies word om 'n warmer lig

ging te bekom is Constantia, Paarlberg, Helderberg, Jonkershoek 

en .Paardeberg. Laag gelee gronde bly lank koud en nat, soda.t di.e 

groei van die stok vertraag word, - r,yp kom soms laat op sulke 

gronde nog v·oor, siektes is algemeen en die produk self is swak 

veral wat die kwaliteit betref. 

Winde is veral in die tyd wanneer die druiwe begin ryp word.1 

dikwels die oorsaak van verliese, daar d.it die korrels kneus, 

wingerd-••• 
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wingerdstokke verniel en die druif soma verbrand. Warm winde kom 

in die laatsomer voor veral aan die platourand, waar dit die o~ate 

sommige jare beskadig. Die droe Suid-Ooste winde aan die Westelike

distrikte verbrand wingerde dikwels in die somer maande, daar dit 

soms dae aaneen wa.ai. Berge beskut wingerde dikwels teen winde, 

. en by die aanl3 van 'n wingerd word dan ook op hierdie fa.ktor ge

let. B.y Daljosaphat word wingerde deur die Suid-Ooste wind, wat 

da.ar 'n skerp deurtrek het, in die somer baie verniel, terwyl di t 

in Franshoek beskut is da.arteen. In Tulbagh waa.r die Suid-ooste 

winde oor die Wi tsenberge val, word skade in sommige jare aan 

wingerde gedoen, terwyl di t in die Winterhoek, waar die Suid-ooste 

winde op dam en eers hoog oortrek, betreklik beveilig is teen . 

skades. In die lang uitgestrekte Breederiviervallei is daar 'n 

deurtrek van Noordweste winde in die winter- en Suid-ooste vJinde 

in die somermaande. Maar ·daar die vallei self meer as 100 ml. lank 

is en soms onderbreek is daar uitlopers van die bergreekse, word 

skade selde in die distrikte ver.meld. 

Die bou beinvloed ook die bewerking van die wingerde. Daar 

die Suid-Afrikaanse wingerde meesal teen sagte helli.nge of op 

betreklik gelyk gronde geld~ is, is daa.r Die die moeilikheid met 

bewerking soos b.v. in Europese wi:ngerde soms voorkom nie. waar 

gevaar is van verspoeling word die eye slru.ins teen die hellings 

geplant of opvang slote gemaak, maar dis alleen by uitsonderinge, 

wat ••••• 
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wat di t no dig is. In wingerde met • n lae ligging moet d.reinerings

werke aangebring word, hoofsaaklik in die suidwestelike-kusdistrik

te van die Kaap. Stellenbosch en Paarl. In die Karo distrikte van 

Montagu., Robertson en Worcester is dreineringswerke nodig as •n 

middel om brak teen te werk op die gelyk ri viervlakte gronde. Die 

algemene bewerking van wingerde het egter meer betrekking op die 

toestande wat die klimaat skep in die verskillende wynboustreke. 

Die invloed \?at die bou het op die produk self ~ so nou 

sasm met die algemene geografiese invloede, d.at dit moeilik ve~ 

om 'n skeiding te ma.ak. Di¢. ;verskille wat in die produ.ksie soort 

van die wynatok voorkom, to on in die algemeen • n ooreenkoms aan 

met die bou indeling in die kusvlakte, Klein Karo en Sentra.le 

hooglande. In die kusdistrikte van Kaapt Stellenboach en Paarl, 

met 'n vogtige lug, tn jaarlikse gemiddelde reenval van 25ft tot 

:QO" • en • n betreklik skraal grond en gematigde temperature, word 

veral ligte wit- en rooiwyne van die Claret en Boergonje tiepes 

geproduseer. Die kusdistrikte is veral geskik iir die produksie 

van ta.:t:eldruiwe sowel as uitvoerdruiwe daar dit teen die hellings 

onder die invloed van die see tot 'n volmaa.kte vrurntwikkel. Dis 

veral die rooi-druiwe tiepes wat hier besonder begunstig word, 

daar die see i~rloed die kleur daarvan verhoog. Paarl val op die 

grens tussen die noordelike en sui de like gele~ kusdistrikte. Ter-, 

wyl di t goeie tafeld:r'tliwe produseer wat onder klimaat- en grond-

invloede ••• 
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invloede selfs 'n maand vroeer ryp is as die van Constantia, is 

die produksie in die algemeen van 'n s\"laarder tiepe, '\"!at meer oor

eenkom met die produk van Malmesbury en Piquetberg, J.lalme&lH-a'y-, 

P!~otleiffi~ en Clanwilliam met 'n kleiner lrunsvlak, geringer reen- · 

val en betreklik droe lug het, in vergelyking met die vorige dis

trikte, ongunstiger toestande vir wingerde. Die swaarder w.y.n soorte 

word egter ook hier geproduseer, en die Olifantsriviervallei is 

'\"leens die ligging in die ~eenskadu van die Olifantsrivierberge, 

ook gunstig vir die produksie van die gedroogte vru.g. ~llbagh, in 

die beskutte vallei van die Klein-Bergrivier, met 'n hoe koel lig

ging tussen die Witsenberge en OUdekloofberge en betreklik akraal 

wingerde gronde, produseer die beste tiepe ligte wyne. Ceres met 

'n hoe, kone ligging is betreklik beperk in die produksie - die 

warm.-Bokkeveld :deel is eintlik die enigste gunstige streek in die 

dietrik. Die distrikte ••agter die berg': soos die populere benaming 

gebruik word, n.l. Worcester, Robertson, Montagu, Swellendam, Ladi

smith en Oudtshoorn, met die vrugbare Xaro gronde, 'n warm en d.roe 

klimaat en besproeiings moontlikhede, produseer die grootste kwan-. 
titeit per morg. Die produksie is hoofsaaklik swaar vr.rntiepes b.v. 

Port en Muscadel wyne, sowel as uitvoerdruiwe in Hexriviervallei, 

Lad.ismith en Oudtshoorn. Hierdie distrikte is eerder by uitstek 

die grootste ros.y.ntjie produserende gebied in die vr.r.nbou-area • 

. tpie algemene topografie het dus enk:ele direkte invloede op die wyn-

bou ••• 
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bou0 tog blyk dit dat die grootste invloede van 'n indirekte aard 

is. Die bou beinvloed ander geografiese faktore wat ~eer direk of 

indirek 'n invloed op die wynkultuur uitoefen. Die geogra:f'iese 

elemente kan selde as alleen staande onafhanklike faktore, belang

rike invloede uitoefen; die hele wese van die geografic is •n 

ra.dwerk wat nie na.asmekaar, maar in mekaar uerk. Die bou kan Die 

afsonderlik van die ligging van Suid-Afrika gedink: uord nie. 

Die Ligging. 

Die vraag wat hier ontstaan is wa.tter invloed het die ligging 

van Suid-Afrika op die geografiese verbreedheid van die ~nboube

dryf'. Die Suidpunt van die Kontinent 1~ omtrent 'n 6, 000 Iey"l van 

die Europese vasteland vervzyder; 'n afstand wat veral groot be

tekenis gehad het voordat die Skeepvaart s,y moderne omvang bereik 

het. Die afstand was ooraaak, dat die bevolking reeds heel vroeg, 

verplig was om hulle self sover moontlik onafhanklik te stel van 

buitelandse handelsbenodighede. Dit is in wrklikheid die geval 

b,y meeste jong koloniale etigtings, en dit lei in die meeste ge

valle tot 1n algemene gebrek aan spesialisasie. Hierdie gedwonge 

a.U.tarkie was een van die vernaa.mste d.ryfvere vii' die veelsydige 

ontwikkeling van die landbou in Suid-Af'rika. Een van die vertalt-. 

k1nge van die landboubedryf' uas die wynbou wat tot een van die be-
' 

la.ngrikste bedrywe vir die kolonie in die eerste helfte van die 

19de eeu ontwikkel. Hoewel die doel oorspronklik was om die kolonie 

in •• -. 
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in haar eie behoefte~ te laat voorsien, ontwikkel die bedryf tot 

so 'n omvang ntbat those uho are most alive to the interest of 

the colony are convinced that her
1
)rogress mainly if not whol~ 

depends upon the sales of '\vines". Daar die mark egter hier be

perk vras, was die produksie veral op die buitelandsemark aru:&gewya. 

Ongelukkig was die groot afstand van die Europese ruark, 'n hinder

like faktor in die bemarking van die produk. 

Kaapse-wyne het vanaf die begin moeilik op die mark met die 

Europese wyne kon kompiteer. Die Europcse bedryf was reeds 'n ou 

gave stigde kul tuur met al die voordele van 'n groot mark vlak aan 

die deu.r; met die gevolg dat Xaapse vzyne, selfs tenspyte van tyde

like voorkeur tariewe, op die agtergrond gebly het. Die swak kwali

teit Vias nie alleen te wyte aan die agterlike wetenskaplike metodes 

van w.ynbereiding nie. Die ligging van die suidelike punt van die 

Kontinent in die 35ste graad suiderbreedte en die van die Europese 

mark in die 5lste graad noorderbreedte skei die prod1iksie gebied 

van die afset gebied ten ongunste van die jong kolonie. Die skeep 

roete gaan noodwendig deur die trope, en om die wyne te bewaar 

moes die persentasie spiritus daarop veel groter wees as wat dit 

die geval met die produk van die Europese vasteland was. Die be

lasting wa~ op die perserrtasie alkohol berus het., het dus veral 

die Suid-Afrikaanse produk getref. Hierdie spesiale voorsorg maat-

l) 
G. m. Theal - The State of the Cape of Good Hope. (bls. 116). 
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reel om die wyn~ daar die trope in 'n goeie toesta.nd te bewaar, 

het dus die bemarkings onkoste nog hoer te staan gebring. Geskikte 

agente vir reklame werk vir Suid-Afrikaanae produkte was daar nie, 

sodat die produsent feitlik alle verdere oorsigtige beheer oor s,r 

produk verloor het • nadat di t in die 1taapse hawe ingeskeep is. Dit 

is eers laat in die 19de eeu, dat 'n begin gemaak is om deur beter 

bemarkingsregulasies en organisasie die afstand tot •n sekere mate 

te oorbrug. Dis pas· in die 20ste eeu da:t die Suid-A.frikaanse pro

duk ten spyte van die groat a.fstand van die Europese mark,op gel.yke 

voet met die Europese produk konkureer. 

Wat die ligging van die wynbou gebiede ten opsigte van die 

breedte grade betref, is die wynstok • n plant van die gematigde 

klimaat streke. Die wingerde van Europa le grotendeels in die ge

bied tussen die 34ste en 45ste grade noorder breedte • hoewel w1n8e 

de ook buite hierdie gebied voorkom. So b.v. is die heel noordelik

ste wingerd, in Duitsland, op •n breedte van iets meer as 51 grade 
.. 9 

BOord, gelee. hoewel dit onder kunsmatige hulpmetodes gekweek word. 

Selfs die Ryn gebied, wa.t w~reld bekend is vir die Bynse wyne is 

nog ten Noorde van dief4.5ste graad Noorder breedte gelee. Die lig

ging van die wingerde teen die suidelike berghellings maak d11; 

moontlik dat ~rde ook op hierdie hoe breedtegrade met soveel 

sukses kan gekweek word. Die suidelike grens van die wingerd streke 

1) . 
loop •••• 

A. I. Perold - Handboek oor Wynbo).l. 
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loop oor die noordelike kus van Boord-Afrika. Die wingerde van 

Algerie en Tunis word in die suide begrens deur die woestyn toe

stande. In Boord-Amerika is die wynbou streke tussen 32 en 42 gra

de Boarder breedte, in SUid-Amerika tussen 30 en 40 grade SUider 

breedte wat ook ooreenkom met die gebied in Australig. Aan die 

Xaap le die geskikte wynbou gebied tussen 33 en ;5 grade Suider 

breedte. 

Die groot verskil in die ligging tussen die geSkikte ~ 

boustreke van Suid-Afrika en van Europa, is dat terwyl die Europe

sa wingerd.e J;tan uitgebrei word tot h9ere breedte liggings, die suid 

punt van die Suid-Afrikaanse Kontinent reeds ten einde loop in die 

3.5ste graad Suiderbreedte. Uitbreiding is dus alleen moontlik hier, 

na die laere breedteligging d.w.s. na die binneland. Wingerde 
0 

word ook inderda.ad op 'n breedte graad van 26 suid aa.ngetref by 
0 0 

Johannesburg, op 29 S.Br. by Kakamas en op 31.5 s.Br. aan die 

Olifa.ntsrivier. Hierdie wingerde is egter moontlik deur ekonom.1es 

of geografies spesiale gunstige omstandighede. In laere sowel as 

hoere breedtegrade as die van die Medi terrane klimaat, is die toe

stande in die algemeen ongunstig in die kweek. van wingerde. Uit

sonderinge kom voor onder spesiale begunstigde toestande; b.v. 

kom op 'n hoogte van 3,936 vt in die Andes gebergte van Peru nog 

wingerde voor. Die hoogteligging maak in hierdie geval wingerdbou 

moontlik, dus 13 die hoogte grens bo seespieel hoer nader aan die 

tropiese •••• 
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tropiese stroke stPelte op ho~re breedtegrade b.v. 1n Duitsland 

word die wingerde op die laere suidelike hellings gekweek om di~ · 

koue effek van die hoere breedteligging en hoogteligging so ve.r 

moontlik te elimineer. Die grensligging van wingerde van die lqn 
0 

op 50 w.Br. is tot •n hoogte van 85:; vt bo seevlak, terwyl dit in 

die suiderliker stroke van Duitsland op ongeveer 47° !f. Br. tot· •n 

hoogt~ van lt312 vt geplant word. Die wingerde van die Lombarey 

Estate by Johannesburg 13 selfs op 'n hoogte van 6,000 vt bo see

vla.k, maar dis duidelik d.at al hier4ie gevalle lokale uitsonderinge 

is. In die algemeen word die hoogtegrens Vall die wynbou op 6,560 
(1) 

tot 8,200 vt onder die lyn van. die ewige sneeugrens gestel. 

Hoewel die ligging ten opsigte van die hoogte b.v. in Europa 

'ri belangrike invloed uitoefen op die verbreidheid van die wingerde, 

bepaal die hoogte bo seespieel Die die ligging van wingerde in 

Suid-Afrika nie. Wingerde word aangele vanaf' seevlak b.v. Constantia 

tot op feitlik enige hoogte waar geogra.fies gunstige omstand.ighede 

dit moontlik maak. Die faktore wat die hoogte ligging hier bepaal 

is die geskiktheid van die gronde, besproeiings moontlikhede veral 

in die droer dele, die ekonomie se bewerking van die gronde en die 

mate van beskutting teen ongunstige weersomstandighede. Langs die 

hoere bergdele is selde genoegsame beskikbare verweerde gronde 

waarop wingerde kan geplant word, Dis veral die laere hellings 

waar •••• 
1) 

A. I. Perold - Handbook cor wynbou. 
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waar die verweerde berggronde neergel3 is, TJat as die geskikte 

willgerdgrond beskou word, aooa b.v. aan die hange van die Draken

steinberge, Paarlberg, Constantia en Paardeberg. In die meeste 

gevalle \"las die voorkeur eers aan die vrugbare valleigronde gegee, 

maar met die latera ontwikkeling van die bedryf, kruiiJ die Vlillger

de langsamerhand na die heuwels en .berg-hellinge, daar hierdie ho3r 

ligging meer gesld.k is vir vdngerde in die algemeen. Wa.ar besproei

ing absoluut noodsaaklik ist word VJingerde tot • n sekere hoogte 

wel be perk deur die hoogte van die besproeiingsbron. So b. v. le 

die wingerde in Clanwilliam en van Rhynsdorp, veral l8.l'lgs die 011-

fantsriviervallei waar tussen 8 - 12,000 morg onder besproeiing 

kan gebring word. Dergelyke toestande kom ook voor in die Breede

riviervallei waar omtrent 20,000 morg grond onder besproeiing kan 

gebring word. Die hoogte beperking deur die besproeiingsbron is 

veral ooglopend. wa.ar die wingerde gedurende die helG jaar moet 

besproei word soos b.v. in Montagu, Ladismith en Oudtshoorn mar 

vloedwater - opgaarda.mme en fontaine as be-sproe'iingsbronne ge bruik 

.word. Waar besproeiing egter Die nodig is nie, soos b.v. in die 

kusvlakte distr.ikte van die Kaap, Stellenbosch, Paarl, 1Ja.lmesbur.r 

en Piquetberg, kom die wingerde aan die hellings voor. In Tulbagb. 

kom die hoogte beperking van wingerde na mate hulle afhanklikheid 

van besproeiing, dUidelik uit. Wingerde wat in los sanderige grond.e 

in die laagtes gele~ is, moet in die somermaande besproei word, 

maar •••• 
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maar rmar vdngerde teen die hellings gelee is en dus o:nafhanklik 

van be sp.roeiing, word die hoogte nie be perk deur die hoogte van . 

waterbronne nie. 

Die hoogteligging van wingerde hang verd.er ook a.:f aan die 

algemenefinvloede van die weersgestelaheid. Vlaar daar b.v. 'n vol

doende reenval is, soos b. v. in die Kaap, Stellenbosch, Paarl, 

Somerset Vle s, Wellington en L!alme sbur.r word \Vingerde veral aan 

die hellings geplant. Laag gelee streke word so ver moontlik ver

my daar dit lank klam en koud bly en dus ongunstige toestande · 

skep vir die ontwikkeling van die stok. Waar berge winde a:f.'keer 

word die beskutte kant daarvan beplant tot 'n hoogte waarop die 

Wind nie die Vlingerd raak nie. Lug sowel as grond. temperature 

is laer in die valleie in die voC'rsomer as op die hellings, en 

daar 'n warm ligging verkieslik is in die groeiperiode van die 

stok word die hellings verkies in streke, wat onder invloed van 

die see staan. Die ligging van wingerde ten opsigte van 'n spesi

aal tgeskikte kant van *n bergbang of heuwel is hier, weens die al

gemene sonnige somer periode, nie van so groot belang as b.v. in 

~pa waar die suidelike helling definitief bo ander gekies word. 

Dis hier wel verkieslik om veral tafeldruiv;e op die Roordelike en 

lioord-Qostelike hange te kweek, daar dit weens •n warmer liggi.Dg 

vroeg ryp word - soos b.v. aan Paarlberg en Constantia; maar die 

ligging ten opsigte van die grotere son bestraling kan 1n die al-

. gemeen ••••. 
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gemeen in SUid-.Ai'rika van minder be lang beskou t1ord a.a 'n beperken

de faktor van die wingerd. verbreidheid. 

'n Ander faktor wa.t die hoogte ligging van wiDg~rde be perk 

is die ekonom.iese bevrorking van die grond. In Europa wa.ar die 

grondbewerld.ng in die wynstreke baie intensief is, word wingeroe 

o» betreklike hoogtes, waardeur die algemene metode van bewerking 

uitgeskakel word, deur hande arbeid verrig. In Suid-Afrika word 

die moeiliker bewerkbare berghange nog uitgeskakel. Dis veral op 

die sagtere hellings waar die gronde met die gewone landbou ge

reedskap kan bewerk word, dat die Vlingcrde aangel3 word. By Con

stantia word VJ!l.ngerde tot 1 n hoogte va.n 500 vt nog geplant en be

\"1erk0 in Stellenboseh distrik word berghellinge tot op ongeveer 

900 vt bo seevlak nog bewerk en in die Paarl af'deling waar die 

berghange nog betreklik omrerweerd is, Vind die wil:lgerdbewerld..ng 

maar tot op •n hoogte van ongeveer 500 vt bo. seevlak plaas. In 

die distrikte van Malmesbury, Tulbagh en Ceres is die beuerking 

van die berghange reeds betreklik moeilik en in··die meeste gevalle 

ook onekonomies weens die swak grondgeaardheid. Die vdngerde kom 

in hierdie distrikte mee sal aan die heuwels aan die voet van die 

berge of in die l~er vlaktes voor. Wingerde word i~ die distrikte 

van Worcester, Robertson, Montagu, Ladismith en OUdtshoorn in die 

'algemeen nie aan berghellings aangetref nie. Indien besproeiing 

moontlik sou wees aan die. berghellings, is die grondgeaardheid 

van die hoere bergdele swak, en die ~ self is so ru en steil 

veroeer ••• 
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verweerD dat bewerki.Dg daa.rvan onbetalend sal wees. 

Die ligging van die wynboustreke na.gelang die afstand van 

die see, toon 'n merkbare verskil in die produksie self. Die na

byheid van die kus aan die ltaapse vzynboustreke, gee aan die druiwe 

'n intense verkleuring sodat die produlc veral geskik is vir mark

doeleindes. 'n.Ligging naby die see is in meeste gevalle egter 

ongu..nstig, veral aan die westelike kus waar die koue seewinde die 

inryp van die druiwe vertraag. Constantia is geluk:ld.g beskerm 

deur Tafelberg teen die koue seewinde va.naf' die v1este, ternyl dit 

vanaf die ooste beinvloed word deur die warm ~has seestroom, 

wa.t Valsbaai binnedring. Die betreklike warm invloed van die see

stroom en die ligging teen die berghang werk daar toe saam om die 

Constantia tafeldruiwe so 'n geskikte produk te maak vir plaaslike

en oorsesejnarkte. Die see skep egter 'n klam mistige atmosfeer 

langs die Ifuste, wat by o!'lgunstige ligging, wingerdbou onmoontlik 

maak; daar dit., die broeiplekke van wiJ:lgerdsiektes in die somemaan

de word. Die ku.sgronde is d.a.arby gewoonlik sat~.derig, onvrugbaar 

en mv.ak beskut teen die Suidaoste winde wat veral in die somer-

maande as die druiwe ryp ~ord, 'n gevaar is. 

Verder van die seekus af b.v. in die distrikte van Stellen

bosch, Paarl en Wellington is die invloed van die see minder ken

baar. Die algemene atmosferiese toestand is van 'n warmer en min

der vogtige gehalte, sodat druiwe in Paarl ongeveer 14 dae voor die 
van •• .,. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



45 

van Stellenbosch r.yp is, en laasgenoemde kan tafeldruine weer 

ongeveer 14 dae voor Constantia op die mark bring. Dit is veral 

die ligging van die Noordekant van Simonsberg, wat die seeinvloed 

afkeer, sowel as die warm, he13..ing ligging van die wingerde in 

Paarl, wat die inryp van die drlliwe da.ar so begunstig. Terwyl die 

distrikte suid van Simonsberg, in die algemeen 'n ligte wyntiepe 

produseer, is die produksie van die kuestreke ten noo.rde da.arvan 

van 'n swaarder tiepe. Die medium. soetwyne van die Port tiepe is 

die bekende produk van hierdie distrikte. Saam met Hexrivier pro

duseer Paarl en Constantia ongeveer 80% van die ui tvoerdru.im, 

terwyl die ligte droe, wiir en rooiwyne van die kusafdeling en die 

medium soetvzyne van Paarl, Malmesblll7 en ook van Stellenbosch tot 

'n kleiner matE:, die bekende produkte van hierdie streke is. Tul

bagh distrik is veral die produksie at reek van ligte, \11 tt11n-

b.v. die bekende Witsenberg soort. Die gedeeltelike afsluiting 

van die kusvlakte deur die Oudekloo:f reeks, maar nogtans oop vir 

koel konveksie lugstrome deur die Berg- en Breederivier passe, 

besorg aan die ~ulbagh vallei-en heuwelmngerde koel nagte, ten 

spyte van die betreklilt warm temperature gedurende die clag in die 

somerma.ande. Die distrikte ,.agter die berg" nl. Worcester, Robert

son, Montagu, SWellend.a.m, Lad.ismith en Oudtshoorn is afgesluit 

van die see.invloed deur die kusbergreekse. /lierdie distrikte pro

duseer veral die swaar, soetwyntiepes soos Muscadel, Port en Jeri

pico Vvyne, ook is juis hierdie d.istrikte met die droe, warm kli-

maat ••• 
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maat by uitnemendheid geskik vir die produksie van rosyntjies, 

daar die suikergehalte in hierdie distrikte buitengewoon hoog 

styg. Die afstand van die see en die bergreekse besorg aan hierdi.e 

gebied 'n sekere mate van afgesonderheid v;aardeur dit op die spe

sia.le rigtlng in die eynkultuur .J3pesialiseer. 

Die ligging ten opsigte van die oseane beinvloed selfs die 

d.ruif:soort. Die Rosaki drui:f is een van die baste SUid-Afrikaa.nse 

tafeldruif SO:)rte, veral vir uitvoer doeleindes gesld.k. Bierdie 

druifsoort kan alleen in streke geplant uord wat nie onder invloed 

v~.n die see lug is n1e, da.a.r di t 'n vog'.;ige lug baie ond.erheuig is 

aan antraknose (swart roes) soos die geval is in Constantia en 

Stellenbosch. Die koue weer is verder oorsaak dat die druif nan 

millerandage en afloop ly wat dit as tafeldru.if dus ongeskik maa.k. 

In streke waar die seeinvloed minder gevoel word, soos b.v. in die 

Paa.rl en in die Karodistrikte van Ladismith en Oudtshcorn, is die 

Rosaki 'n bel~nw~ike druifsoort van die produksie. 

Die A~~a, of Ohanez ta:feldruif wil nog 'n droeer klimaat in 

die algemeen ht, as die Rosaki{ daar dit veel meer gevoelig is in 

koue vogtige lug. Die enigste geskikte ligging 1!T8.8.r die Almtrla 

druif met sukses gekweek word, is in die He:xriviervallei. By Frince 

Alfred's Hamlet (Ceres d.istrik) was hierdie druif ook gekweek, 

maar oolr hier het dit so gely aan afloop dat dit nie 'n &'Uksea 

geblyk hot Die. Die algeinene d:roe klimaatatoestande ten ooate van 

die •••• 
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die Olifantsrivierberge in Olanwilliam. distr:l.k, behoorb ook uit

stekend te \7ees vir die Almj na druif. Boewel die Olifa.ntsri vier

va.llei na.der aan die seekus gelee is as die Hexriviervalleit ataan 

eersgenoemde teenoor 'n relatiewe koue oseaan aodat die lugvogtig

heid betreklik laag is. Die ligging agter die Olifantarivierberge 

bring die ge bied in die reenskadu daarvan, sodat hierdie at reek, op 

'n laer breedtegraad, baie ooreenkom met die Hexriviergebied. 

Ligging beinvloed ook die aanl~ van wingerde self'. Die kus

ligging van die distrikte van Paarl, Kaap t Stellenbosch, Caledon 

en llalmesbury is die rede wa.arom die ha.nge van heuvels en berge 

verkies word vir wingerde, bo die laaggelee streke. Tafeldruiwe 

word ge~oonlik opgelei tot op verskillende hoogtes na gelang die 

omstandi~~eid. Die doel om wingerde op te lei is nie alleen om die 

stok 'n groter draagkra.g te gee nie. Dit is duidelik as in aan- . 

marking geneem word dat wingerde in Constantia opgelei word tot 

6 vt terwyl in die Paarl en Stellenbosch \vingerde dit gemiddeld 

tot 'n hoogte van 4- vt gebring word. Die koue vogtige-lug na aan 

die grondoppervlakte, vertraag die in:cyp van die druiwe, aodat 

d.it veral 4-ft wi.Jl5erde onmiddelik in die nabyheid van die see die 

meeste tref. Daar wingerdsiektes maklik toeneem in vogtige lug

stre~ev is dit dus van bela.ng om deur geski.kte opleiding van tafel

d.ruiwe die o.lgemene toestand van die wingerd so lugtig moontli.k te 

hou. 

Uaar die doel hoofsaaklik die produksie van wyn is, is die 

helling-••••• 
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hellingllgging Die meer so 'n absolute vereisde in die ltusgebiede 

nie, hoewel tog nog verkieslik. In Rie.beek is die wingerde teen 

die berghange omdat dit betreklik besl."Ut is teen \vinde en ook die 

geskikter granietgrond.e daar aangetref' word. In Malmesbury 1~ die 

wingerd.e aan die hange van Paardeberg, daar die onbeskutte kusvlak- ' 

te te nin reen kry, maar in die Paarl distrik kom die wingerde . 

in wynproduksie op vlaktes sowel as sagte hellinge voor. Die ~ezo.-1 

de in die Breederivierva.llei kom byna uitsluitlik op die vla.kte 

van die Breederivier voor. Hierdie ligging in die Breederivier

vallei is, in teeristelling met die Ong'J.nstige ligging in valleie 

van die Ifus distrikte, die geskikste deel vir die wingerdet daar 

hierdie distrikte af'hanklik is van besproeiing. 

Die rigting van die \'lingerdrye word nie in Suid-Afrika 

veel beinvloed deur die ligging nie; dis veral die kl1maa.tstoe

sta.nde wat dit bepaa.l. Langs hellings is dit egter verkieslik 

om die rigting van die werkrye met die helling te laat afloop, 

sodat dit die geva.ar van verspoelings verminder. In laag gelee 

dele in die kusvla.kte distrikte \"lOrd die werkrye soms in 'n noord

suidelike rigting geplant sodat die ·son beter die grond ka.n be

skyn. Oor die algemeen word onder Suid-Afrikaanse klimaatstoe

stande nie veel gewig geheg aan die rigtillg van. die wingerdrye 

tex opsigte van die ligging nie. 

Die vernaemste uitvoer hawe van SUid-Af'rikaanse wingerd 

produkto ••• 
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produkte is Xaapstad, do.ar die wynbou area die agterla.nd van die 
sentrtll.D, vorm. Die wingerd produk waarorJ die afstand veral 'n be

langrike ekonomiese invloed het, is die tafel- en uitvoerdruiwe. 

By die vervoer val! die produk is die verloop van tyd 'n belangrike 

':faktor, sod.at die wingerde wa.t naby die uitvoerhawe gelee is, on

getvzyt'eld 'n gunstige posiesie het. In die Kaapseafdeling is die 

totale jaarlikse produksie van druiwe ongeveer a,ooo ton waarvan 

omtrent 50% as vars vrugte verkoop word. Die wingerde is gemiddeld 

nie verder as 6 myl van die naaste spooJ:'I.reg nie, en die druivre 

word hier gebring met vragmoters. Van hier word die vrugte per 

spoor na Kaaps·tad oor •n afstand van 15 ntrl gebring na die mark 

of hawe. 

In Stellenbosch distrik word omtrent 4% van die total~ clruim

produksie as tafeld:ruiwe op d5 .. e mark gebring. Die wingerd wat hier 

die verste van die spoorweg is, is ongeveer 7 myl verwyder, maar 

dnar die vervoer deur vragmoters in die meeate gevalle gedoen 

word, is die kweek van tafeldruiwe, selfs op die verste wingerde 

in die distrik, nie onm.oontlik nie. Di t word algemeen aa.ngeneem 

dat tafeldruiwe nog op 'n afstand van 8 myl van die naaste spooz

weg kan gekvreek word indien di.t vervoer rrord per vragmoter op 

goeie paaie. 

In Paarl af'deling d.w.s. Franshoek en Wellington incgeslote, 

is die gemiddelde druiweproduksie ongeveer 32,000 ton. Wingerde 

in hierdie afdeling le soma 18 myl van die naaste apooZ'\7eg. Die 

produksie •••• 
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produksie van die wingerde verder af gele~ as o~veer 10 ~1, 

is veral wyn en nie tafeldruiwe nie. Die produksie van die wingerde 

a.gter die eerste bergreekse is in ho.ofsaak wyn en rosyntjies, wat 

vervoer oor lang afstande kan staan. Tog word tafeldruiwe ook op 

lokale geskikte streke in die Breederiviervallei gekweek, maar 

dis veral die taai uitvoer soorte b.v. die Almirla by Hexrivier, en 

by Calitzdorp, in Oudtshoorn, die Hanepoot druif. Die distrikte 

van Worceste.r, Robertson, Montagu, Ladismith en OUdtshootn is veral 

die distrikte van die wynbouge bied, waar die ro synt jie bedryf' 'n 

belangrike deel van die wingerdverbouing uitmaak. Die distrikte 
' 

is veral deur die droe klimaat aangewy~ op hierdie vertakking van 

die bedryf, sodat wingerde wat tot pO :myl van die naaste spoorweg 

gelee, die afstand nie as • n groot ekonomiese hindernis beskou nie. 

Tafeldru.iwe kan hier gekweek word indien dit dua 'n soort is wa.t 

·vervoer goed kan staan en wat vroeg ryp word, sodat dit die ongunsti

ge weerstoestande van die laat somermaande ontkom. K.akamas kan wel 

tafeldruiwe vir die plaaslike mark kweek, maar vervoer oor die lang 

afstand. maak uitbreiding van hierdie vertakking van die bedryf on

moontlik. Hierdie streke aan die alluwialegronde van die Ora.njerivier, 

is by uitstek geskik vir die produksie van rosyntjies en sultanas 

weens die geisoleerde ligging van alle seeinvloede. Die groot af

stand waaroor die produk moet vervoer word, het g'n nadelige gevolge 

daarop nie. 

»ie distrikte in die omgewing van die Kaap het 'n historiese 

voor-••• 
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vooreprong in die wynboubedryf gehad, d.aar dit die uitgangsgebied 

van die uitbreiding van die volksplanting was. Die gevolg hiervan 

is, dat die bewerking van die wingerdgrond.e 1n die distrikte van 

die Kaap, Stellenbosch, Paarl en Wellington veral, meer. intensief 

is as in die gebiede van latere uitbreiding. Hierd.ie verskil be

staan vandag nog. Die Karodistrikte het pas in die laaste vyf jaar 

'n ongekend.e uitbreidin.g van wingerde gehad, maar tog is die aan-
1) 

tal stokke volgens die opgawe van 1931 in die Karo distrikte 

meer as 37'h miljoen, terwyl die kusvlaktedistrikte byna 43 miljoen 

stokke bevat. Dit word egter vermoed, dat die .Karo distrikte veral 

die gebiede is waarvoor nog •.n ·bela.ngrike toekoms in die wynbou

bedryf oop is. Namate wetenskaplike kennis toegepas word om die 

beste produk van die bestaande toestande te verkr,y, selfs onder 

ongunstige omstandighede, sal die wingerdarea ongetwyfeld 1n die 
' ,J./nei_. 

rigting van die Karostreke gaan.. Die geweldige uitbreiding van 

Worcester en Robertson in die laaste 10 jaar met 'n toename· van 

meer as 35,000 ton druiwe, is dui4elik 'n bewys in watter rigting 

die wingerde uitbrei. Met die verbeterde spoorwegvervoer word die 

ligging van die binnelandse wlngorde ekonomies veel nader aan die 

mark gebring, sodat proefpl~tasies in tafeld.ruiwe selfs in Oudts

hoorn in 1928 aangelS is, te!'14vyl druiwe van uit Oalitzdorp reeds 
2) 

met 'n groot mate van sukses uitgevoer word. 

1) 
Opgawe van die K.w.v. kantoor. 

2) 
Landbou Weekblad - 9de April 1930. 
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Klimaat. 

Die ligging op sigself' is Die so seer 'n beperkende faktor 

op die uitbreiding van die wynboubed.ryf nie, daar dit deur gunsti

ge ekonomiese maatreels algemene ongunstige omstandighede, kan 

uitwis. In betreklike groot teenstelling met ~ie onvaste be

perkinge van die ligging, staan die definitiewe grense wat deur 

die klimaatsfaktore getrek word. 

Die wynstok is 'n plant van die gematigde-klimaatastreke, 

sodat dit die mees suksesvolle resultate lewer in gebiede tussen 

33 en 45 breedte grade. In tropiese- en subtropies~imaatstreke 
kan wingerde ook gekweek word, maar dit is hier sulke weelderige · 

groeiers, dat die vrug van 'n inferieure kwaliteit is. Die alge

mene vereistes vir die sukses van. die wingerdbou in gematigde-kli

maatstreke is: 'n goeie reenval waarvan ten minste 60% in die 

winter maande val; genoegsame lentereens en sonskyn om die bot 

van die stokke en die groei van nuwe lote moontlik te maak, ge

noeg somerson om die druiwe ten volle te laat ontwikkel en r,yp 

te maak, gevolg deur helder. warm weer in Januarie, Februarie 

en Maart om suksesvolle oeste te lewer. Die klimaatsinvloede be-

perk nie alleen die algemene oppervlakte van die w.ynbougebied 

nie, maar is ook 'n bela.ngrike faktor in die algemene produksie 

van die wingerde. ttThe enormous production o:f the vineyards to 
1) 

which we shall refer further on, is solely due to the climate". 

1) In •••• 

Illustrated Official Handbook of the Cape of s. A. {1893) Bls 269. 
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In die algemene beskouing kan die kleinere wisselvalligb.ede in 

die klimaatstoestande vir vereers op die agtergrond. gela.at word, 

daar dit die totale invloed van 'n lang periode is wa.t die grense 

van die gebied bepa.al. Die totale oppervlakte van die gebied waar 

die \v.y.nbou in SUid-Afrika beoefen word, word ten eerste deur die 

klimaatsfaktore bepaal. Die klimaatatoestande beperk die gebied 

tussen die 35ste en 33ste grade suiderbreedte en ongeveer tussen 

die lengtegrade van. 18 en 22 oos. Die kleinere klimaatsafwisselinge, 

bepaal die lokale ligging van die wingerde op sigself, die verde

ling van die wingerdbewerking, die druifsoort, die kwantiteit, 

kwaliteit en die geaardheid van die produk. 

~emperatuur en Lugdru.k. Die 'belangrikste faktor wa.t die geaard

heid aan die klimaatstoestande gee is die algemene lugverdeling 

en die temperatuur toestand daarvan. Die gestadige vermeerdering 

in hoogte vana.f die kus na die. binneland gee 'n treffende een

vor.migheid in die gemiddelde jaarlikse temperature oor die groot

ste gedeelte van die Unie. Kaap Agulhas het b.v., op 'n ligging 

van 34.5 s. Br. en 55 vt bo seespieel 'n gemiddelde jaarlikse 
0 

temperatuur van 61.5 F., terwyl Johannesburg op 'n breedteligging 

van 26° ll'suid, op •n hoogte van 5,?50 vt. tn ge.middelde jaarlikse 

temperatuur het van 60.6° F. - dus slegs 'n verskil van 0.9° F. 

Selfs die verskil tussen Kaapstad op 33° 56' s. Br~ met 'n hoogte 

van 115 vt. bo seespieel het 'n gemiddelde jaarlikse temperatuur 

van •••• 
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van 62.6° F. en Pretoria op 259 45' S. Br. met 'n hoogte ligging 

van 4 0 400 vt bb seespieel het 'n gel'Jliddelde jaarlikse temperatuur 
0 63.5 F. - bier dus 'n ooreenkomstige versld.l met die vorige wa.ar-

nem.ing nl. van 0.9° F. Die bou van die land het 'n kompenserende 

uitwerking op die temperatuurtoestande in Suid-Af'rika. Lugtempera

tuur daal ·1' o. vi:c' elke 160 - 200 meter (d.w.s. 292 - 364 vt) 

styging. Hoewel die binneland nader aan die ekwator is, elimineer 

die geleidelike hoogte styging tot 'n groat mate die .groat '"tie~ra

tuur verskille wat andersins sou bestaan het. Hoewel die, Kusvlakte -

soveel laer 1~ as die platou, vorm dit •n geringe persentasie van 

die groot uitgestrekte landmassa. Die direkte invloed van die om

ringende watermassas versag verder die temperature van die lae

ligging, sodat die betreklike groot eenvormigheid in die algemene 

gemiddelde jaarlikse temperature wel moontlik is. Om. die tempera

tuurtoestande van die gematigdestreke, ook na laere-breed,teliggings 1 

te bring, moet die styging in landehoogte genoegsaam wees om die 

hoer temperature te kompenseer. Hoe nader dus aan die ekwator hoe 

· hoer oord die hoogtegrens bo seespie~l van die streke, ua.t geskik 

be skou kan word vir die verboui:ng van wingerde. In Suid-Afrika 

tree hierdie kompenserende hoogte styging duidelik op, sodat ~er

de gtn hoogte beperking sou h~, indien dit alleen afbang van die 

temperatuur nie. 

Gedurende die somermaande d,w.s. van Oktober tot Haart, word 

die grootste gedeelte van Suid-Afrika beheers deur die laelugdrUk 

gebied ••• 
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ge bied, \78.t op die binneland 1~. Die temperatuu.r uord dus in hier

die gebiede van uisselende lugdruk gordels deur die verskuiuing 

van die hoelugd.ruk streke in die somermaande, na die hooglande 

van die binnelandse platou en in die wintermaande na die Suid

Indiese en Suid-Atlantieseoseane, beheers. Die hoelugdrukgebied 

uat tussen September en Oktober in die Suid-Indieseantisikloon 

ontuikkel0 bring aan die Oostelike, Suid-6ostelike en SUidelllte

kuste van die Kontinent die somerreena. Die Buid-Atlantiese hoe

lugdruk gebied is in hierdie maande te ver YJeS om die land te be

imloed. In April en Hei verslrui:t die hoelugdrukgebiede in 'n 

noordelike rigting sodat die heel suidelike gedeelte van die Ko~ 

tinent onder invloed van die Noorduesterm.nde kom, mt die mnter

reenval aan die Suid-We stelike diatrikte van die Kaapprovinsie 

bring. 

Die kus-temperatuurtoeatande \70rd direk ook beinvloed deur 

die tem.peratuur van die see tra.a.rdeur di t begrena word. Die gemid

delde jaarlikse temperatuur van Port Rolloth is 57° F. , teroyl 
0 Durban aan die Ooskus, 'n gemiddelde temperatuur het van ?0 1?. 

Hierdie verskil in temperature '\"'Ord toegeskrytJe aan die invloed 

van die koue Benguelaseestroom aan die rJesku.s 0 uaar ook gelyktydig 

met die sterk SUid-oostewind.e •n opuelling van koue \7ater uit die 

diepte lange die kus is; en aan die invloed van die uarm I!osam.bique

stroom aan die Ooskus, uat in die buurt van Valsbaai teen die oos-

telike •••• 
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telike kouestroom verloop. Die invloed van die see~e op die 

landstemperature, is Die aileen tot die kusvlakte beperlt nie o 

Die invloed word terug geYiind in die reenval verdelil:lg maar dan 

Val dit ook saam met die topografie van die land. 

Die jaarlikse temperatulll'- en lugdrukverdeling boheers die 

seisoenverdeling, naa.rvan die landboutoestande direk a.f'hanklik is. 

Die kleinere daelikse verskille in temperatuur en lugdruk oefen 

in hoofsaak lokale invloede uit ten gunste of ten nadele van die 

algemene verbreiding van la.n.dboubedryvle. Die groot seisoenverdeling 

is vera.l die bepalende faktor in die indeling van landboustreke. 

Die sukses van die oeste hang saam. met die langte van die seisoen. 

Die seisoentemperatuurstoestande het vera.l. op die wynbou 'n 

bela.ngrike invloed.t9.m die bedryf 'n ekonomiese sukses te maak, is 

ten eerste 'n lang, warm en betreklike droe somer en herfs nodig 

om die vrug, sowel as die stolt self, goed ryp te maak. Die tempera

tuurtoestande op die binnelandse platou word reeds teen die end 

van Ma.a.rt verander na die koue winter temperatuur. So kom b.v. 

in Liaart die eerste ryptemperature in sutherland voor en ook in 

Ceres rig eyp in sommige jare skade aan in wingerde. Lae tempera

ture in naart maand vertraag die eyp word van die hout van die 

wingerdstok, sodat die oes van die volgende jaar algemeen sw.kker 

uitval as wat die geval sou gewees het indien vroeg ryp nie voor

gekom het nie. Streke dus onder invloed van die see, sal ten op

sigte van die matigende effek \7S.t dit het op die landstemperatuur, 

·•n. • • 
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1 n langer vm.rm herfs he. Hoewel die Breeder! vierdistrikte van 

die direkte invloed van die see afgesny iq het dit, treens die al

gemene lae warm ligging tussen die bergreekse, 'n lang droe herfs. 

Die stokke word dus in hi'):t"die streek goed ryp gema.ak en dit is 

een van die bykomend.e redes rtr die groot oeste mt hierdie winger

de oplerrer. 

Die eerste ryp kom in die meeste geva.lle in die Suidmstelike 

landboua.:t'ea eers in Junia voor, \18.Illleer die winterseisoen reeds 

ingetree het, sodat geen skade dan aan wingerde gedoen word nie. 

Temperature word in die winter in Suid-Afrika nooit so laag, dat 

die wingerde beskadig nie. In Europa staan l'lingerde selfs 'n groot 

deel van die winter in sneeu·bedekte grond.e. Lae \"lintertemperature 

lewer dus geen gevaar vir \"lingerde Die, maar nel is hoe tempera

ture skadelik, daar dit die wingorde vroeg laat bot, \"laardeur dit 

soma deur laatryp groot skade aangebri.Dg word. Dis veral in Ceres, 

op 'n ligging van ongeveer 1,400 vt. bo seespieel, dat laatryp in 

September nog skade doen aan ningerde. 

Dis veral in die somerma.ande tussen. Oktober en lla.art, dat 

temperatuur •n belangrike fak~or vrord vir die eynboubedryf. Reeds 

tussen September en Oktober word ryptemperature 1 n gevaar, daar 

dit juis die kritieke maande is, wrumeer die uitslag van die oes 

grootlika bepaal word. Aan die Kusstreke, is die gevaar van laat

ryp tot 'n groot mate deur matigende invloed van die see bep.eers. 

Daar \"llrd ook dus geen skade gely deur laatryp in die distrikte 

van ••• 

------------ -------
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van Caledon, Kaap 11 stellenbosch, Paarl, Wellington, Ilalmesbury 

E!n Piquet berg nie. Ryp kom in hierdie gebiede alleen in die ninter

maande voor vir 'n paar dae, in laaggelee of aanderige gronde, 
. i 

naar temperature lank laag bly of onderhetJig is aan skielike ver-

anderillge, \'laar ryp r.~g il'l die eerste ueke van· September voorkom, 

is die skade aan wingerde betreklik gering, soos b,v. in Tulbagb., 

Worcester, en Robertson. In die Klein-Karodistrikte van Monta.ml, 
J 

Ladismith en Oudtshoorn kom laatryp nog in Oktober voor, maar di13 

hier nie 'n algemene verslcynsel nie, sodat dit geen noemensua.ar

dige skades veroorsaak nie. Skade \70rd vera.l in Oeres in die lente 

deur laatr.yp aangebring, sodat die rdngerd.e in die meeste gevalle 

beperk is tot die beter beskutte streke van die \'larm-Bokkeveld. 

Op die hoere dele van die Koue-Bokkeveld. is die tem.peratuurstoe

stande te ongunstig in die bloeityd van die t'Tingerde. 

Betreklik milde lente toestande is veral vrenslik in gebiede 

wa.ar die laatsomer en herfs \'reer, ongunstig kan 't'lees, soos b.v. 

die geval is in OUdtshoorn, S\7ellendam en Lad.ismith, uaar laat 
" 

somerreens skade veroorsaak. •n Vroeg, betreklik VTarm.1 lente laat 

die wingerde vroeg bot, sodat die oeste kan af 't'19es, \'1aillleer on

gunstige weersgestelheid intree. Koue neer is veral in die blom

tyd 'n belemmerende :f'aktor. Iae temperature verhinder, dat die 

blomkappies afspring, sodat bestui'Oing nie volledig kan plaas vind 

nie. Waar tafeldruiwe veral gekweek uord, is temperatuur uiterstes 

in •••• ' 
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in die voorsoner skadelik0 daar die vrug dan Die volmaak kan ont

trl.kkel nie ~ Die distrikte van die Kaap, stellenbosch en Paarl is 

in die opsig ge sk1k daar die temperatuur sk:ommelinge in hierdie 

streke betreklik sering is. F!exrivier, a.gter die enste bergreeks 

gelee, het 'n d.roe klimaat maar is beskut van trl.sselvallige tempe

rature in die betreltlik nou vallei. 

Die invloed van die teraperatum- io versl belBllgt'ik, uanneor 

die druiue begin in:cyp. 'n Algemene '08.Xm lugtemperatuur is in bier

die tyd nodig om 'n goeie k:tmliteit produk te leuer. Die gemiddeldo 

somertem.peratuur van die tzynproduse:rende distrl.kte io tusaen 70 en 

80 grade P, hoeuel di t in die Karodiatrikte soma veel vmrmer uord. 

Sel£a in Paarl kom op somm.ige plekk:e gemiddelde somer::temperatllre 

van 85° F. voor en in Ladismith gaan dit selfs. op tot 112° li. 0 -
hoeuel die gemiddelde somertenperatuur 90° F, is. Die hoe tempera

ture van die Ka.rodistrikte met hulle droe somers 11 leuer die S\"la.ar-

1) 
ate oeste van die tzyndistrikte nl. 18 ton per altker. Die algem.o%19 

ho~ temperature is die rede vir dio hoe suikergehalto van die pro

duk van die Breederi vier en Karostreke 11 sodat rraar soet uyno en 

ros,yntjies die hoofproduk is, Die hoe temperature oat in Calitz

dorp voorkom laat druiuo in:cyp voor die van die \7eatelikedistrikte. 

Hierdie feit veral 0 maa.k d.it moontlik0 dat selfa tafeldru.iu~ hier 

lta.n. 0 0 •• 

1) 
Boerdecy in Suid-Afrika - Feb. 1924. 
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kan gekvleek word, daar dit die laat re~llB dan vrykom. Aan die .noor

delike kant van die S~berge word drui~ weer besonder laat 

ryp op die hoe binnelandse platou wa.ar temperatuurakommelinge • n 

ongunstige invloed het. Hoewel die temperatuur, wingerdbou Die 

o:nmoontlik maa1t in Prince Albert; Die, is cU. t die gevolg van 'n te

kort aan V18.tervoorraad, wat die beperking atel. 

In die Kaapse-skiereiland word druiwe ongeveer ses weke later 

cyp as in Pae.rl wa.t omtrent 20 :myl van die seekus gele~ is op 'n 

hoogte van 186 vt. Die gemiddelde somer temperatuur in Paarl is 
0 . 

85 F. , terwyl aan die Constantia wingerde, wat direk onder die 

invloed van die see staan die gemiddelde so~er temperatuur 65° F, 

is. Dit blyk hier duidelik, da.t algemene.hoe temperatuuratreke, 

druiwe vroeer :cyp maak as die m.iddelmatige temperature t wa.t veral 

aan die kuste voorkom. In Stellenboschdistrik, \7aar die wingerde 

van 1 tot 18 :myl van die seeku.s 1a, word die druiwe omtrent 14 dae 

later ;cyp as in Paarl, wa.t minder onder die verlt:oelena.e invloed 

van die see staan. Rierdie streke van Oaledon, Kaap, stellenboseh . . . 

en ook nog Paarl lewer dan ook veral ligte, vrl.t- en rooiwynsoorte, 

terwyl die distrikte . van Paarl, t!almesb'UI."y, oor die algemeen medium, 

soetwynsoorte lewer. 

Die hoar temperature aan die Paarl dra daartoe by dat hierdie 

distrik: gewoonlik eerste ta:feldruiwe op die mark het' maar die ho3 
r 

temperature is ook oorsaa.k, dat sommige d.ru.ifsoorte b.v. die vlam-

kleur ..... 
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kleur Tokai te veel verbrand.; hoewel dit in Constantia se laer 

temperatuurtoesta.nde goed beantwoord.. Temperatuur bepaal dus ook 

die loka.liteit van sekere druifsoorte. Ook die Rosald druifsoort 

illustNer die invloed, wat temperatuur op die druifsoort self het. 

Die Rosaki is in die koel temperatuurstreke van die Kaap baie on

derhewig aan siektes en millerandage, sodat dit as tafeldruif' nie 

met su.ltses in die wingerde kan gekweek word nie. In die hot)r tem.

peratuurstreke van die Paarl, ontwikkel die druif volm.aak, sodat 

dit hier een van die bela.ngrikste tafeldruifsoorte is. Die A.l.mirra 
druifsoort aard beste onder die hoe somertemperature van die War.m

Bokkeveld, Hexrivier en Prince Albert, waar die lang warm somers 

gunstige kondiesies skep vir die bestuiwing. Ook Citrus-ola.nwilliam, .. . 
het t n dergelyke warm droe klim.aa.t, waar die d.ru..if met sukse s be-

hoort gek.week te word. Ook is die Hanepootdru.ifsoort 'n geskikter 

drnif in die binnelandse wynboudistrikte as in die kusvlakte, daar 

~t in vogtige lug, ly aan afloop. In die Paarl, wa.a.r die seein

vloed al minder gevoel word, a~ Ha.nepoot goed en is selfs in 

Jannarie a.l ryp, terwyl dit in De Dooms eers in f$aartma.and ryp 

word. Terwyl d.irekte seeinvloed dus nadelig is vir die ontvri.kkelillg 

van Ranepoot as tafeldruif, ia 'n geri:nge seelugeffek gunstig vir 

die vimlige inryp van druiwe. In De Doorns waa.r die Hanepoot ge

durende die droe somermaande tot volle rypheid ontVlikke~ en 'n hoe 

suikergeha.lte bereik sonder om hard te word of te krimp, is die 

produk •••• 
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produk geskik as uitvoe:rd.ruif. In die laer temperatuurdistrikte • 

soos b.v. Kaap en Stellenbosch, is tafeld.ruiwe geneig om te sag 

te wees vir uitvoer, soda.t die tafeldruiwe wat vir uitvoerdoel

eindes geskik is, in droeer klimaatstreke met groter sukses gekweek 

word b.v. Ladismith, Oudtshoorn,. He:x:rivier en Citrusda.l. 

Die droe warm somer rule en betrekuk koel nagte in Tul bagb. 

distrik lewer die beste ligte wit wyne van die wynbouarea. Dit is 

veral die klein daelikse temperatull.X' sk:omm.elin.g wat die ind.iwiduele 

geaardheid aan die tt"t1itsenberg"-vzyn gee. Die distrikte van Worces

ter, Robertson, Montagu, Swellendam, Ladismith en Oudtshoorn lewer 

die swaar1 soetwyntiepes daar die suikergehalte in die warm somer

temperatuurtoestande maklik 27 tot 30° B. behaal. Dis ook om hier

die rede dat genoemde distrikte die vernaamste rosyntjieprodusere~ 

gebied is~ Van 'n produksie van ongeveer 4.5,000 ton druiwe in Wor

eester afdeling - Goudini en De Doo~ ingesluit, word 1.5,000 ton 

tot rosyntjies en sultanas verwerk. In die kusdistrikte bereik 

die druiwe die gemiddelde suikerhoogte van 22° B., scda.t dit as 

ros.yntjiedruif gebied kan uitgesk:akel word. Die sulte~druif is b,v. 

geheel verban van die kusdistrikte d.aar dit •n laat d.rui:fsoort is 

en al1een in die Karostreke onder die droe weer en betreklik hoe 

temperature tot 'n volle r,ypheid ontwikkel. 

Gedurende die maande, wa.arin ·die druif aan die stok gevorm 

wor.d en ontwikkel, bestaan vera.l die gevaar, dat wingerdsiektes 

die ••• 
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die oeste kan vernietig of beska.dig. Die temperatuurhoogte bepaal 

in hoofsaak hier, die mate waartoe die siektes in meeste gevalle 
' 

ontwikkel en versprei. Die nPl.asmopara Viticola" of Blad.afval siekte 

sprei b .v. baie vinnig in nat t klam \"leer sei; • n temperatuur boltant 

68° F., terrr.rl droe, warm vreer <U.t teenwerk. om hierdie rede is 

die siekte dan ook Die baie algemeen in SU1d-Afrikaanse wingerde 

me. Bwartroes of Antraknose word deu.r renerige weer in die eerste 

bloeiznaande bevord.er onder 'n matige temperatuur. In Constantia 

bet die siekte in Feb. 190? na ligte reena in die warm somermaande 

so erg geword, dat die oes baie swak u1tgeval het. Wit-Fransdru.irre 
1) 

het ao gely daaraan, dat daar gee:n oe s van gekry is nie. 01duim. 

is reeds on 1858 in die Kaapse wingerde ontdek. Die siekte versp:rei 

vera.l in streke met ho~ temperature - dit ontwikkel onder gunstige 
0 . 0 0 

omatandighede tussen 68 F. tot 'n Maksimu.m van ?7 en 86 F. Oon-· 

stantia, Helderberg en Paarl is veral die distrikte, wat met bier

die siekte te kampe het, maar dit kom ook voor in Worcester, Robert

son en Montagu. waar besproeiing in die warm droe gebiede die ont

wikkeling van die siekte bevorder. swartvrot word deur lugtempera-
o . 0 0 0 

ture tussen 59 en 68 F. as die min~mum en 95 tot 98 F. as die 

maksimum, gunstig beinvloed vir t n vinnige ontwikkeli:og. Oor die 

algemeen geneem kan dit volgens die oordeel van verskeie persona 

van die verskillend.e distrikte, a.angeneem word, dat Oiduim. en swart

roes die algemeenste Suid-A.frikaanse wingerd siektes is. 
Onder ••• 

1) 
Landbou Joernaal - Feb. 1907, 
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Onder ~e-paraaietiese aiektea, wa.a.rdeur akade aan wingerde 

gedoen word, kan verskeie genc)em word: Ryp doen veral skade aan 

die joDg wingerde en in die bloei periode in September en Oktober 

maand. Ryp kom veral voor in laagliggende a.fgeslote valleie en op · 

hooggelee streke wa.ar die temperature 'n taaml ike daelikse verskU 

toon.· Grondtemperature is hier van belang. Kleigronde hou warmte 

beter in as sanderige gronde, sodat r;yp temperature dikwels la.ngs 

riviervlakte wingerde voorkom. Aan die vru.gte self doen eyp s•n 

skade nie, daar ryp in die periode wanneer die dru.iwe aan die stok 

kom, .nie meer voorko:m. nie. Druiwe word maklik deur die son ver-

. brand as die voorjaar renerig was en die drui:f sag is. Ook wind 

brand druiwe as dit b.v~ meer as 24 uur aanmeka.ar wa.ai. Aan die 

platourand kom warm-winde soma voor soos b.v. in Maart 1904 toe 

nplotselinge heete luchtstroomen die over de wyngaarden joegen, 

zoveel kwaad op een kritieke periode deden, dat er een ernstig 
1) 

te kort in de opbrengst dit jaar verwacht wordt" · Apopleksie van 

die stok, \VOrd veroorsaak deur t n te vinnige verdamping in baie 

warm temperature. Dit kom veral voor in warm, Karostreke we.ar die 

wingerde be sproei word en die verdamping deur die blare so vinnig 

is, d.S.t die wortels nie genoeg vogtigheid ka.n opneem om die plant 

te voed nie. Koue temperature veroorsaak afloop enmillerandage 

qy'sommige druif soorte as gevolg van slegte bevrugtigingskondiesies 

1) vraar-••••• 
Landbou Joer.naal - Maa.rt 1904. 
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wa.aronder die stokke geblom het·. Klorose kom voor op nat koue gron

de of waar dit te d.roog is, sodat die plant nie genoegsaam gevoed 

kan word nie. 

Dit fs ook van belang1 dat by die oes van die druif, hetsy 

met die doel as ta.feldruiwev.ir die mark, vir die maak van w.yn of 

rosyntjies, dat die temperatuu:t:" toestand in aanmerldng geneem \'7ord. 

B7 die pluk van druiwe vir die plaaslike mark o:f vir uitvoer word 

die koel deel van die oggend geldes. Die druiwe bly nie alleen 

veel la.nger in •n. ~treklike vars toesta.nd me, maar ook sal in 

geval van kneus plekkies die flap nie so gou oor ga.an tot gissing 

me. In die verpa.k, versending stoor en verskeping van die uit

voer-vrug word veral daarop gelet om die produk onder lae tempera

tuurtoestande te hou. Was dit Die vir die verkoeli.ngsmetodes op 

die spoorwee aa.nge bring nie • sou die vera£ gelee distrikte van 

Ladismith en Oudtshoorn onder moeiliker omstandigb.ede tafeldruiwe 

kon produseer. 

Cesty~ 1vir die doel om wyn te produseer, hang a:f van d1e 

soort wyn waarvoor gepars word. en die hoeveelheid daa.rvan. Dis in 

elk geval beter om nie die druiwe te ryp te laat v1ord, voordat met 

die pars in aanvang gene em word nie, daar die druiwe wat laaste 

geoes word •n te hoe suikergehalte ontwikkel waardeur ongunstige 

gissingstoestande by die bereiding van die wyn, geskep word. Die 

dru1we self, moet indien moontlik: in die koel. deel van die da.g in-

gesamel •••• 
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gesamel en gemaal> word, om die mos so koel moontlik te kry, daar 

die toestand van die mos die wyngehalte self' bepaal. Die gistempera

tuur moet 'so laag moontlik gehou word, omda.t dit die Yrerking van 

skadel;lJte. mi.krobe een gaan. By te hoe temperature d.w. s. waar die 

· mos bo 35° C gaanp word die :mamiet bakteriee t n gevaar, daar d.i:t 

veral by hoe temperature bevorder word deur die onveranderde suiker , 

wa.t gevorm deur die werking van alkohol by hoe temperature. Ver-
P.'I"l 

keeling "die mo.s moet in die meeste wyndistrikte van Suid-Atrika 

toegepas word - alleen in die Kusdistrikte waar die somertempera

tuur onder ?0° F. is1 is dit :nie nodig llie. Hoe laer die tempera

tuur by die gissingstadium gehou word, des te hoe'r word di.e alko

holpersentasie. By hoer temperature, word die alkoholiese sterkte 

verminder, die sma.ak van die :produk word geaff'ekteer en aulke w;yne 

bly ook Die so lank goed ni.e. Die geskikte gissingstemperatuur 13 
0 0 l) 0 0 0 

tussen 25 en 30 C. (7?. en 86 F.). B.Y 113 F • hou die gissing 

proses op en onder 4JJ° F. is gissing ook nie meer moontlik nie~ 

Outori tei te stem daarin ooreen1 dat die ge breke van V131Je uit warm 

klimaatatreke 1 die gevolg is van te hoe gissingatempera.ture. Te 

lae temperature kom in Suid-.A.trika in die gissings proses nooit 

voor nie. 
0 Die geSkikte suikergehalte ·is tussen 18 en 24 B. •n Hoar 

persentasie suiker vertraag die werking van die gissingbakterie 1 

terwyl, wa.nneer die auur gehalte in die regte verhouding is met 
die •••• 

1) 
Wine ma.king in Hot Climates - L. Roos. 
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die suiker persentasie, die werking van skadelike bakterie beheers 

word. Vlyne met 16% alkohol word Die suur nie, maar waar di t nie 
' 

so hoog ontwikkel nie, moet voorbehoedmiddels gebruik word om die 

wyn te bewaar. Die klimaat van die Suid-Westeliked.istrikte van 

die X:aapprovinsie is P.o danig dat die ryp vrug se suiker- efl, sull:t"

persentasies mekaar in die regte verhoud.ir.lg balanseer. Ryp dru.iwe 

het gemiddeld van 18 tot 20% suiker en· van .5 tot ?% euur en van 
. l) 

die werking daarvan word 1~ tot 13% alkohol per wolum.e verkry. 

Hoewel spesiale voorsorgmaatreels in die l9de eeu geneem 
-

was om wyne goed te hou by die vervoer deur die trope, is d.aar 

vandag, met die verbeterde metodes van wynbereid.ing, geen gevaa.r 

dat. goeie wyrJe kan bederf nie. 

Gebiede wat by uitstek ge$ik .is vir die produksie van ro

syntjies, is streke met 'n lang warm. en droe klimaat, waar die 

suikerpersentaSie van die drui.f so hoog moontlik kan ontwikkel •. 

In die Xa.rostreke bereik die h.a.nepootdruif •n suikerpersentasie 
0 0 

van 22 tot 25 B. 1 terwyl die druif in die Ifusdistrikte moeilik 

ho~r as 20° B. gaan. Vir •n geakikte mark produk, is dit nod1g, 

dat die druif m8ksimum persentasie suiker bereik in so 'n kort 

moontlik tydverloop. Die idea.le kondiesies word gevind. in. die 

streek va.naf Goudini ooswaart;s tussen Drakenatein en l-ange Berg 

reekse tot.aan die Noord-oostelike hoek van Sv~lle~ distrik; 

op die hoe bergagt:ige beskutte streke van Caledon dis'l:;rik en Boord 
l). 

Boerde17 in Su1d-Afr1ka - Feb. 1924. van. •• • 
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van die Langeberge in die Karo distrikte van Montagu, Ladismith 

en OU.dtshoorn. Die gemiddelde somertemperatuur van hierdie distr1k

te loop tussen ?8° en 100° F. Bierd.ie temperature is veral geskik 

om die druiwe goed cyp te maak en te droog. Die sultana-rosyntjie 

is nog meer afhanklik van 'n d.roe warm kli:maat as die hanepoot

druif; sod.at die distrikte van Lad.ismith en Oudtshoorn die meea 
_/ 

gesldkte · streke is. Kakamas het in die laaste jare die groot sul-

tana produserende distrik gewo~'d, d.aar die tempe:ratuur gemiddeld 

veel hoer is as die ven die SW.d-Westelike-distrikte. 

In die Suid-Westelike wytJ.boudistrikte word wingerde in die 

meeste gevalle tussen Junie en Augustus gesnoei. Waa.r da.a.r gevaar 

bestaan van laatryp, word teen die einde van Augustus gesnoei, 

waardeur die bot van wingerde van 8 tot 15 dae vertra.ag word. Deur 

v:roeer te snoei bot wingerde egter nie vroeer nie. 

In die na.winter sod.ra. die tem.peratuur begin styg is di t die 

geskikte tyd om vr.ingerdstokkies uit te plant, sodat die wortels 

reeds vas is as die groei periode van die lente aanbreek. Waa.r dit 

moontlik is, word die !lange of skninsgronde, wat deur natuurlike 

gronddreinering •n warmder grond-temperatuur het, gekiea. Laa.g ge

lee wingerde het in. die algemeen kouer temperature en is ook meer 

onderhewig aan wingerd-swam-siektes in die warmer lente en somer 

weer. Die voorkeur word aan die noordelike helling gegee, maar die 

hellingkant is in die warm Suid-Afrikaanse klimaat nie 1 n. beperken

de fa.ktor nie. 

Die •••.• 
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Die rigting en vr,ydte var1. die rye h.ang a:f, onder andere, van 

die somertem:perature. Desku.nd.i.ges meen, dat dit verkieslik is om 

wingerde in •n Noord-Suidelike rigti.ng te laat loop,- daar die grond 

dxn bete~ be~n word. Dit mag in die Kue streke verkieslik wees -

hoewel d.it in die meeste gevalle in enige rigting loop, maar da.a.r 

on.s somer.temperature oor die algemeen eerder te hoog is, sal 'n 

Oos-Westelike rigting die grond meer beskadu wa.ardeur die grond

temperetuur effens laer gehou word. Waar die wingerd teen 'n be

treklik steil helling ge:plant is, word die rye lange die helling· 

vlak gemaak daar dit die grondbewerking vergemaklik. 

Wingerdstokke moet ver genoeg uitmekaar geplant word om die 

'grondbewe:rking :oie te bemoeiLi.k nie. In die a.lgemeen word. die atok

ke verder van mekaar geplant :Ln distrikte waar besproeiing nie toe

gepas word nie. Die wyd.te van stokke in die Pae.rl afdeling is ge

middeld 5 X 5 vt. ; in Stellenbosch 4- X 5 tot 5 X .8 vt. , in ~bagh 

4 X. 5~ vt. en in die .Kaapse afdeling gewool'Jl.ik 4~ X 9 vt. Die wye 
, I 

rye in die Kaapse wingerde is om • n groter son bestraling te kry, 

daar die grond.- en lugtem:perature deur die seeinvloed, laag gehou 

word. Waar besproeiing toegepas word, selfs ook ged.urende die win

termaande is die stok wydtes kleiner. In Robertson is die wingerde 

meesal 4 X L~ vt. en in Montagu self's :? '4n X 3 '4-tt geplant. Die doel 

is om die grond. meer te beskadu daar dit dan die verdamping van 

d:ie grondvogtigheid verminder. Die gevaar van brak in die Karo

wingerde word deur •n kleiner grondbestraling ook teengewerk. 
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Waar ta:f'eldruiwe-wingerd gekweek word, word die stokke van 

6 x 6 tot 8 x 6 .. it. van mekaar geplant daa.r die vereisde van tafel~ 

dru.if, kwali tei t en nie kwanti ted t is nie. Diep koel gronde la.ngs 

sagte berg- of heuwelhellings word nie te wann n:te maar ook nooit 

te koud en vogtig nie. In koue streke kan die gronde vlakker vrees 

daar die verdamping nie so groot is nie en die wortels van die 

stok 'n warmer temperatuu.r het ~ In warm. streke waar die gronde 

vlak is, word die rye des te wyer van mekaar geplant. 

Wingerd.gronde moet as t;n reel goed los gehou v:ord. Dit is 

veral belangrik in die somerma.ande na ligte re~ns of besproeiing. 

'n Los bo grond hou die onderg:rond in die somer keel en verhind.er 

dat •n vinnige verdamping plaasvind~ Dit kom voor, dat sommige 

ente op •n Am.erikaanse onderstok wat nie besku.tte bas van die stam.

metjie het nie, nie teen die warm somertemperature bestand is nie. 

In hierdie geval word die stotJdes diep genoeg geplant, sodat die 

stam beskerm word deu:r die los bogrond teen die hoe temperatuu:r. 

Vlaar ·die voorjaa.r temperature soms a1 betreklik vroeg in die somer, 

hoos word, word die geva.ar vir die ontwikkeling en verspreid.irlg 

van wingerdsiektes verhcog. Hierteen moet veral in die distrikte 

van die Kusvlakte waar die lug algemf\en vogtig ist gewsak word. 

Waa:r daar gevaar bestaan, dat druiwe sal ve:rbrand is dit wenslik 

om rie die wingerd te top voorda.t die druiwe begin verkleu.r nie, 

daar dit juis gedurende die ont\vikkeling van die vru.g ts, dat 

dit verbrand. In die Karodistrikte word hanepoot eers la.e.t getop 

omdat. •• 
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omdat die blare en ranke as l?e skerm.in..rs teen sonbrand. dien. In die 

knsdistrikte word die vf.lngerd juis reeds in Wovember getop om die 

stokke soveel moontlL~ aan die sonstrale bloot te stel. Die vogtige 

lUg d.ien daartoe om • n matigende invloed op die eff'ek van die son

strale nit te oefen. Dit bestr.;r dan ook tergelykertyd wingerdsiek

te s en bevorder die ontw:i.kke ling van die vrug. Tafeldrui we t7o:rd 

verldeslik opgellfi, daar dit 'n starker stok met groter draagkrag 

gee, en tergelykertyd die d.ruivre minder blootstel aan sonbrand 

en siektes. Dit is nog rrl.e def'initief bepaal wat dia invloed van 

die hoogte van c'pgeleide wingerd, op die kwaliteit van die produk 

self is nie. maar dit is gunst:ig om 'n gesonde vrug in betreklik 

groot oeste te kweek. 

Reenval invloede. Die f'aktor, wat miskien die belangrikste is in 

die direkte be perking van die ui tge strektheid van die wynbouarea 

rraar die bedryf as •n ekonomiese sukses kan beskou vrord, is die 

reenva.lu Waarom is dit daii wingerde in Suid-Afrika verder oomvaarts 

as ongeveer 22° Oos lengte, meer en meer 'n wisselvallige bedryf · 

word., on ook nie verdcr noord in die binneland. e.s 33.4° Suider

breedte, hoewel dit langs die wes kus nog tot ongeveer· 31.6° SUidex

·breedte reik. Tereg s~ Burtont .. the most strlldng is the limitation 

of uniformly profitable wine, grape and raisin production to the 
. 1) 

Western Province." Die oorsaak van hierdie spesiole gebiede 

uitsondering is die reenvaltoestande. 

1) 
Oor die algemeen verminder die reenval van Oos na VIes aet 

•n •• • • 
Oape Ooloxcy- for the Setler - A.R.E.Burton {bls 41) 
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'n swaarde:r reenval streek le..ngs die Suid-kus tot ongeveer by 

Mosselbaai en 'n streek aan die Suid-Westelikekus. Die verdeling 
0 

van die reenval is as gevolg van die verskuiwing ~an die lugdrUk-

gebiede na. die vasteland in d:i.e winter en na die SUid-Ind.iese- en 

Atlantiese oseane in die somermaa~de. Die algemene ho3-lugdruk 

toestan.de wat in die winte:r· n(lOrdwaarts sku.i£, bring die Suid-Wes

telike kusdele van die Kaap PJ:ovinsie, wat tussen 32 en 35 grade 

suiderbreedte 1~, onder die invloed van die laelugdrukgebied wat 

in verbind.ing staan met die sikloniese sisteem van die suidelike 

he.lfrond. Die ho~-lugdruk gebied ten noorde·va.n die hoe-lugdruk

gordel is clie oorsaak vir die ontstaan van die Noord-Weste winter

re~nwinde aan die Wes- en Suid-Westekuste tussen April en Septem

ber. In hierdie ro.aande key hierd.ie distrikte gemiddeld 75% van 

hulle jaarlikse totale re~nval. 

Die Oosteljke-Kuste, sowel as die hoe platou, 1~ in hierdie 
. .. . 

maande onder die invloed van die hoe-lugdruk-gebied, sodat dit on~ 

der invloed van droe landwinde feitlik geen reen kr,y nie. 

Met die suidwaarts verskuiwing van die hoe-lugdruk-gebiede 

tussen September en Oktober, verdwyn die hoe lugdruk-gebied van 

die :plntou en 'n uitgestrekte lae-lugd,'":'U.k-gebied ontstaan oor die 

binneland in die somermaande van Oktober tot Maart. Dit het as 

gevolg die Suid-Dostelllce en Noord-Oostelike reenwinde aan die 

Suid-Oostelike en Oostelike Ruste. Ongeveer 7CY'/o van die jalU'likse 

totale reenval val gemiddeld in die somer.maande oor die grootste 

gedeelte ••• 
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gedeelte van Suid-Urika. Op <lie hoogland van Transvaal is gem.id.;.. 

deld 80% van die re~nval in die somermaande; meesal konveksie 

reens, daar dit van die seeinvloed afgesluit is. Aan die SUidku.s. 

is 'n ge bied waar die verde ling van die re~nval dwa.rs deur die 

jaar min of meer eweredig versprei is. Dit s1uit in hoofsaak die 

distrikte van Bathurst, Humansdorp, Uniondale, Oudtshoorn, Rivers

dal, Swellendam, Mosse1baai en Knysna. Die totale hoeve~lheid 

reen neem a:.f' van die Coate na die Weste in hierdie distrikte,· Van. 

Swellendam strek die gebied van gelyke reenval in 'n Noord.-Weste

like rigting deur Fraserburg (~n loop langsaam nader aan die Kus 

na mate die invloedafeer van die Noord-Westereenwinde ten einde 

loop aan die Kus. 

Van die totale oppervlakte van die Unie nl. 4?2,000 vkt. ml. 

le 86% (d.w.s. 406 1000 vkt. ml.) in die gebied met somerreens, 

10~6% (d.w.s. 50,000 vkt. ml.) in die gebied van die vdnterree~ 

en ,3.4% (d~w.s. 16,000 vkt. ml.) in die gebied van gelyke reenva.l 
1) 

gedurende die seisoene. 

Naas die seisoen-verdeling van die reenval is die totale 

jaarlikse reenval van belang daar dit die landbou en veeteelt ge

biede skei, terwyl die seisoen verde ling die aard van die produk 

self beheers. Die gebiede met die grootste gemiddelde jaarlikse 

reenval is gelee aa.n die OoSkus. Die gemiddelde jaarlikse reenval 

in hierd.ie gebied is tussen 45 en ?0". Dit neem af na die West9 

in die binneland, sodat op ongeveer 24° Oos lengte die reenval 

1) Rainfall Normals - Meteorologiese Kantoor, 
pretoria 1925. 

maar ••• 
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maar 17" is en aan die Weskus verminder tot gemiddelde van. onder 

5" per jaar ten Noorde van diE~ 3lste graad Suiderbreedte. Port 

Nolloth het maar 2.1?" reen gE~middeld jaarliks op 'n tota.le aan-
. " . . 
tal reen dae van 17 per jaa.r. Die droogste gebiede in die Kaap 

Provinsie self kom voor langs die WesJ:..-us en in die Goup streak 

op die binnelandse platou. 

Die Suidkus, onder die j.nvloed Va.n die Suid-ooste Winde in 

die somer en van die Suid-Qosi;e en Noord-Weste winde in die wizrter-
o 

maande, sodat op 22 Oos lengte aan die Kua 'n reenval van 40 tot 

60" per jaar voorkom, terwyl dit op die platon· .reeds op 24° Oos 

lengte maar 'n gemiddelde jaarlikse re.enval van l?" het • 
.. 

Die Suid-Westelike distrikte van die Kaap Provinsie, wat 

uitsluitlik 'n winter reenval gebied is, het •n jaa.rlikse gemiddel

de van 25", hoewel groot verskille in reenval nab,y mekaar in die 

gebied dikwels voorkom. Die rt~enval neem in hierdie gebied af na 

die ltoorde weens die bou sovrel as die lugdruktoestande •. Paarl b.v. 

het 'n gemiddelde jaarlikse reenval van 33", Worcester ongeveer 

44 ml. van Paarl in tn Noord-Noordoostelike rigting het 'n reenval 
. l) 

van 12" en Matjiesfontein nog verder na die binneland maar 6". 
" . 2) 

Kaapstad het 'n ja.arlikse reenva.l van ?9. 08" (Daclear Baken) 

terw:rl Port Nolloth op 29° S. Br~ tn gemiddelde jaarlikse reenval 

1) . 
. s·. A. Geographical Journal Des. 1923. 

2) 
Unie Jaarboek 1910 - '25 No .. 8. 

Die •••• 
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Die geaa.rd.heid van die ::t."eenval in die Oostelike-Xuastreke 

en veral op die platou, is gewoonlik deur donderstorms, wat dikvJels 

gepaard. gaan met hael~ Die donderstorm frek.wel:lSie tabel toon 'n 

maksimum in Februarie en t n minimum in Junie m.et 'n twede maksimum. 

weer in Oktober aan. Op twee &'uidelike Karo stasies kom •n gem.id

delde van 2 tot 5 donderstorms per jaar voor, terwyl een stasie 

in die Sentrale Karo gemiddeld 19 per ja.ar opgee en in Johannesburg 

die gemiddelde 61 per jaar is. In die Xaapse sld.ereiland.gaB.L. don

derstorms nie noodwendig gepaard met hael Die. DiA. gemiddelde don

derstonn-:f'rekwens;i.e word op ll d.a.e per jaar gestel in die Sui4.

Westelike-distrikte. Hoewel die persentasie hael dae ook in die 

. ' 

dit nie met so 'n geweld gepaard as in die somerreenvalst:reke nie. 

Ook is die haelkorrels klein en skade deur hael · a.an winge:rde is 

uitsonderinge op die reel. Kapok kom voor in die wintermaande op 

die Groot-Ka.ro platou maar aan ~e kusvlaktedistrikte kom dit al

leen op die berge voor. Die be'rge van die SUid-Westelike-distrikte 

kom sneeu maar enkele weke gemiddeld jaal.'liks voor, en· hoewel dit 

die tem.peratuur verlaag, het di t nie direkte 11B.dellge invloed op 

die landbou toestande nie. 

Die invloed van die see op die reenval kom duidelik uit in 
I 

die groot verskil in die jaarlikse totaal tussen die Oostelike-· en· 

Westelike-Kusstreke. Aan die Oostelike-Xus is die gemid.delde reen

va.l van 40 tot 60~ terwyl dit aan die Wes-Xus 1n reenval onder .5" 
. 

het~;. 
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het. Die groter vogtigheidsgehalte om die Suid-Qoste winde aan di<l 

Oos- en Suid-oos Xuste word toegeskrywe aan die warm Illdiese-oseaa.n. 

Aan die Wes-kus vloei die koue Benguela-seestroom waardeur die lug

temperatuur afgekoel word, sodat die vogtigheidsgehalte van die 

lug relatie:f' laer is as di~ van die Agulhas-see stroom ae.n die Ooa

en Su.id-Kus. In 'n vergelyld.Jlg: tussen die temperature van Durban 
0 

aan die OOs-lfus en Port Nolloth aan die Wes-Kus wa.t 70 en 57 F. 

respektiewelik is, blyk dit dtiidelik d.at die lugvogtigheid O:P die. 

Oos-Xus heelwat hoer is as di~: aan die Wes-!fus. Die lae Kusvlak aan 

die Wes-Xus dra verder daartoe b.1 dat kondensasie moontlikhede nog 

verder bemoeilik word. Eers op die platourand word 'n groter re~n

val gekry nl. op die Olifantsxiivier, die Ceder- en Bokkeveldberge, 

wat 'n gemiddelde reenval van 10 tot 15" per jaar hat. Waar die 

twee seestroin.e aan die suidpu.nt van die Kaap verloop, kom. grillige 

weerstoe stande voor as gevolg van die tem.pe.ratuur versldlle tussen 

die twee strmne .. In Valsbaai • wat onder invloed van die Agulhas

atroom hoofsaaklik is, is die gemiddelde jaar temperatuur 67° F, 

en in Ta.felbaa.i wa.ar die koue seestroom 1ieen opd.raai is die gemid

delde temperatuur 51° F~ Ook die reen:va.l verskille to on duidel.ik 

~e e:f'fek van die verskille in die temperature tussen die twee 
' . 

stroma·. In Xa:mpsbaai aan die Westekant van Tafelberg is die gemid-

delde reenval per ja.ar 24~ 25" terwyl op Nuweland, aan die Oostelike 

helling van Tafelberg die gemiddelde jaarlikse reenval 66.0?" is. 

Binne 6 myl af'stand. kom aus lrl.er 'n verskil voor van 41.82n voor. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



77 

Dit blYk uit opgawes, dat Suid-Afrika nog nooit as geheel 

op 'n sekere tyd deur droogte gely het nie, tog was d.a.ar tergclyker

tyd met die oorvloedigste re~na in sommige streke 'n groot te kori 

in ander dele~ Die meeste verliese, wat deur droogtes wel gely word~ 

is in die binnelandse distrikte van die Suid-Weatelike Kaa.p Provin-
1) 

sie, nl. Ladismith, Calvin:ta, Hontagu, van ~dorp, Oudtab.oorn 

en Ceres. 

Wat is nou die algemene reenval toest;ande soos dit vereis 

word. vir die sukses van die wynbou? Om die b~dryt' 'n ekonomiese 

sukses te maak is dit ten eerste noodsaakJ.ik:, dat die grootste 

persentasie van die re~nval in die winterma.ande moet wees d.w •. s. 

tussen April en September, gevolg deur •n sonnige lente met af 

en toe ligte reens, lang warm. droe somers om die v:cttg in te r.yp, 

en 'n betreklik lang herfs om die hout van die stok goed ryp te 

maa.k. Die geskikte totale jaarlikse reenval v1r ningerd.e is 25" 

gemiddeld. ilierdie algemene. vereistes, wys dadelik op die algemene 

voldoening daaraan, deur klimaatstoeatande soos dit in die Suid

Westelikedistrikte van die Itaap Provinsie voorkom. nin the East 

\"Tlth its disposition to SU111Dler showers and frequeu1i hailsto:rm~ 

with much heavy rain in F2brtl.B.I'Y0 viticulture is reduced to a 

branch of gardening and it is questionable if anything more than 
. 2) 

. table 'grapes for local consumption tJan be auecesS:ttl:~.lJ.y managed'! 

Dit :is ook nie onmoontlik0 dat wingerde nie in die Oostelike Pro- 1

1 

1) vinsie ••• · 
Vers;J.ag,van die U:cie Landbou en Veeteelt produksie 1927-'28 E'o'.l1

1 2).A.. R. E. Burton- Oape Colon;y :for the Setler - (bls. 4,5). I 
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vinsie kan gekweek word llie indien die hoeveelheid winte:rreens al

leen die bepe.rkende :f'aktor is nie. Besproeiing ken in hierdie te 

kort voorsien waar dit moontlj_k was, maar dis juia die re~nval :tn 

die somennaande waarop die uitbreiding van die . bed.ry:f skipbreuk 

ly in die somerreenvalge biede.. Die algemene seisoen verdeli.Dg van 

die reenval neem die ve.rnaamste plek in as beperkend.e :taktor van 

die verbreidheid van Suid-Afrikaanse ~ingerde. 

Die genrl.ddelde. totale jaa.:rlikse reenvaJ. word gestel op 25" 1 

maar dis alleen die vereisde indien daa.r geen besproeiings moont

likhede is nie. Die m:injmum rE~enval waaronder wingerde nog kan 

gekweek word sender besproeiing is 20" genrl.ddeld jaa.rliks indien. 

die gronde taamlik diep is. Die grens dus tussen die winter- en 

somerre;nvalgebiede, sal ongeveer die oostelike beperking van die 

v.rillge.rde wees. Die vrerklike grena sal egter effens ten Coste van 

diG reenval €,Tens 13 t omdat besproeiirJg uitbreiding daa.roor sal 

bring. 

Volgens die gebiede van die Suid-Westelikedistrikte bl1k 

dit 'n reenval van 2511 gemiddeld per ja.B.r met 2.5" as maksim:um. 

reenval in die somermaande van Januarie, Februarie en Maart, die 

geskikte streke vir die wynbou is. Uit ond.erstaand.e tabel blyk 

di t dus duide.lik waarom die volge:nde distrikte .nooi t kan groepeer 

onder die wynbouende distrikt~~ van Suid-Afrika Die. 
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1) Morg onder • Reenval· in Jan. 1 Jaarliksea ~ Somer-
wingerd. 1 Feb. enMaart. I totaal. I reen. 

• • 
Rumansdorp , I 11 5.89" 23.51" 53 
Somerset Oos t 31 8.18" 21.81" 56 
Uitenb.age I 46 ·5.28" 18.41" 52 
George • 3 10,24" .34.83" 57 2) 

Koewe1 die jaarlikse totaa1 nie eers in die meeste gevalle 

van hierdie distrikte 25" · is nie, val d:ie grot ere persentasie daa.r-
·' 

van gedurende die arie kritiek:e somer maande. Uitenb.age en Bumana

dor.p le nab,- die grana van die gel.yke reenvalstreke, maar nog is 

die reenval in die somerma.a.nde te groot om w.ynbou 'n eukses te 

maak. George aan die suide kant van die Outiniqua bergreeks het 

maar 3 morg w.t.ngerd, daar die reenvalin vie somermaande meer as 

4 keer bo die gewensd.e hoeveelheid is. 

Tussen die gebied van die somer- en winterreenval streke 13 

die grensdistrikte. 

Uniondale 
Willowmore 
Riversdal 
S\"'ellendam 
Prins Albert 
Oudtshoorn 
La.dismith 
Gra.aff-Reinet 
Bredasdor:p 

1) 

Morg ondera Re~nval ~~ Gemid. jr, • % Somerreen. 
wingerd, aJan .. t Jeb, t reenval. I 

ten Maa.rt. 1 . : . 

• • 80 ;.13" 13'o26ft 45 
I 209 3·53" 9·?0" 55 
• 123 4.3.5" 1?.09" 48 
I 856 8.29" 31.51" 52 
I 38 2.54'1 8.08" 53 
t 458 3·91" 13.10" 46 
I 433 3.76" 14.84" 50 
:t 320 5.37" 13.85" 66 
I 31 3.76" 20.22'1 42. 

Unie Landbou en Veeteelt produksie verslag 1929- l930.No. 13, 
2) 

Rainfall Normals 1925. 
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Rierdie · grensdistrikte het 'n gemiddelde relnvalseisoen ver

delillg van tussen 45 en 51% maar in die algemeen t n veel kleiner 

jaarlikse re~nval as in die vorige distrikte aan die ooste van die 

grensgebied. Waar die gemiddelde reenval van die distrikte aan 

die ooste van die grensstreek 24.64": jaarliks was, is dit in die 

grensgebied slegs 15~74tz Dit is juis in hierdie gebied dllt die 

m.eeste afwykings voorkom waaronder die w:l.%lgerde gekwe~k word. ~eem 

b.v~ die distrik van Graaff-R~ine1; waar 66% van die jaarlikse 

reemal in die somer yal. Hiervan val 5·'7" in die drie somerma.an

de soos aangegee; dus 'n distrik ewe ongeakik as Uitenhage, hoe\"Jel 

laasgenoemde maar 46 morg onder wingerd het en Gra.aff-Reinet \"Tel 

320 morg. Dit blyk, dat die groot besproeiingswerk van die van 

Rbyneveld's-Pas dam en aan die Sondagsrivier 'n genoegsame voor

raad water lewer om die tekort van reen gedurende die winter.maande 

a.an te vul. Die druifsoort, waarop bier veral toegel8 word, is 

vroe3-tateldru.iwe' waardeur die somerreens in die ;t.atere somer

maande ~esprixlg word. Die droe lug as gevolg van die groot at

stand van die see dra verder daartoe by, d&t verdam.ping betrekl.ik 

vinnig plaasvind en ongunstigs toestande 1ri die vdngerde voorkom. 

Die ·Uitbreiding van die wingerde in hierdis ·distrik ga.a.n dan ook 

veral lrmgs die riviervallei en waar besproeiing uit die opgaardam 

moontlik is. Die besproeibare grc)nde n1·. tusaen a,ooo en 12,000 

morg ia veral die streke, waarop die vdngerde geplant \Vord, sodat 

Graaff-
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Graa:f'f-Reine1i 'n spesiale geval is met 'n produksie hoofsa.aklik 

'van plaaslike waarde. · 

Svrellendam. het 'n betreklike groot oppervlakte onder wingerd 

nl. 856 morg, hoewel die gemiddelde reenval in die 'drie somerma.an

de meer as 8" is. Dit is duidelik, ·a.at so •n reenval die verbouing 

van wingerd onmoontlik moet ma.a.k, indian die hele distri.k in bier

die reenval : deel~ . Die reenval. opgaue is egter die hoeveelheid, 

lmt aan die suidelike. deel van die distrik val.. Die dele 1 tmar 

die verna.a.mste verbreidi:ng van VJingerde in hierdie distrik is, is 

die Woord-\'lestelike;hoek aan die SUid.ekant van die ~berge by 

Bo~evale en aan die ltoorde van die berge by Ba.rryd.ale. Bonnie

vale kr3' •n ;jaarlikse totaal van ~;· waarvan ongeveer 1" in 

die drie somerma.ande val. Barrydale het •n jaarlikse totaal. van 

s·~ ?2" en byna geen reen in die somermaa.nde nie. Hierdie reerrva.l 

toestande :;-egverdig dus die groat oppervlakte Vlat onder hierdie 

distrik aa.ngegee \VOrd. Vergelyk hiexmee die oppervlaktes onder 

wingerd aan die Westelike en Oostelike grense van SWellenda:m nl. 

Bredasdorp en Riversdal met 31 en 123 morg onder wingerd respek

tiewelik. Bredasdorp het 'n somerreenval van 429£ van die tota.le 

jaarlikse reenval en 48% van die tota.le reenval van Riversda.l val 

in die somermaand.e. Dit sou verwag word, dat Breaasdorp die grotere 

wingerd verbreid.heid moes h3, tog is dit nie die geval nie. Die 

heuwellandskap van Bredasdorp reg teen die rigtiDg van die Suid

oostevr.tnd, dra daartoe by' d.at die werklik jaarlikse reenval veel .. hoer, •• 
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hoer in Bredasdorp (20~22n) is as in ru.versdal (l?~09tt ). Die val

lei waar wingerde in Bredasdorp gelmeek kan word, is egter te on

beskut, terw:rl die w:tngerde in Riversdal in die bergb.oek. by die 

Du.iwehok en Xaff'erku.ils riviere gelrneek word met behulp van bespro 

1ng om. die te kort aan te vul. Die wingerd. produk.te van beide d.is

trikte is grotendeels vir lokale verbruik. 

Die groot re~mal dwars deur die jaar ma.ak tlosselba.a.i Gn 

George ongeskik vir vdngerde. 

·Uniondale, Oudtshoorn en Ladismith val saam in die oo~angs

gebied van die Xle~ltaro~ Die gemiddelde jaarlikse reemral. is 

tussen 13" en 15" dus ver te min vir die kweek van vJingerde, ten

q besproeiing kan toegepas word. In Oudtsb.oorn \vaar die groot 

besproeiil'lgswerke van die Xamanassie is met l.2 .. 24,000 morg oDder 
·• I 

beaproeiing; ca.litsdorp met besproeibare gronde van 2,000 morg en 

by die aamwloei tussen die Ollfants en Gamka riviere is •n be-:

sproeiillgs oppervlakte van 'n dergelyke grootte, sodat di t hier 

die voorraad opgaar water is \vat die wingerdbou moontlik maaW'ten. 

spyte van ongunstige re~nval toestand.e. Hoetrel Oudtshoorn. se reen

ve.l in die drie somermaande effens meer is as Ladismi.th s t n, het 

d.it hi. groter op:pervlakte onder Vlingerd. Dit is veral toe te skt1oe 

aan die beter en ouer ontwikkelde be sproeiirtgs-skemas in Oudtshoorn~ 

In die laaste paar jaar is dit veral in Lad.ismith, dat •n arulSien

like ui tbreiding van wingerde plaas gehad het met die oprigtillg 

vane •• 
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van die Braku- fouws- en Grootri vier besproeiingswerke. 

Hoewel Uniondale se reenval toestande nog meer geSkik is as 

di~ van Oudtshoorn daar, daar maar :;.13" reen ill die eomerm.a.ande . 

val, het dit ma?-J:' 80 morg wingerd. Die ~wesigheid van geskikte 

rivie:re en gevolglik moontlikhede van besproelillgs werlte 0 2s die 

ui'bbreiding in hie:rdie distrik aen bande gel3. Uniondale vorm tot 

·~ groot mate •n waterskeidingsgebied sodat dit inhoofsaa.k alleen 

kort dele van die oorsprong van die rivier het, Da.ar die riviere 

by die oorsprong diep ~n vinnig loop met gewool'lllk ·min l78.ter, is . 
dit nie ekonomi.es om hierdie rivieroater op te ga.ar· nie. Die winger

de, wat hier voorkom, is veral in die bo-loop van die Olifa.n:ts

rivier, YJB.t deur die E'oord-oostelike hoek van die distrik vloei.. 

Vlillowmore en Prins Albert - be ide aan die noord.e kant van 

die Swartbergreekst VTS.t die noordelike grens ie van die IO.ein-Ka.ro 

~ hierdie distrikte t het 'n reenval van mind.er as 10" per jaar. 

Van die totale reenva.l van Willowmore val :;·~53n in die somerma.a.J1de 

en van Prins Albert 2,54". Hierdie hoeveelhede regverdig nie die 

betreklik klein oppervlaktes onder wingerd · .oie; dis egter die 

;jae.rlikse totaal wa.t te. gering is, sodat besproeiing in beide ge-

. .valle nodig is. 

Bierdie dietrikte onder besprelai.Dg vo.rm die oorgallgagebied 

volgens die :re3nval persentaa:i.e verdelirg tussen som.er en TT.inter, 

en dis duidelik ook die oorgru:Jgsgebied tussen die dele TJaa;r winger-

de ..... 
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de nog Det met behulp van beaproeiing die winter te kort kan a.an

vul11 en die somerreOns nog nie te veel is nie• Die wisselvalllge 

re~n toestande is die rede vir die herhaalde verll.ese. wat in hierr-l) . , I 

die distrikte gely word deur droogtes. . In 1928 - 1929 ra.pporteer 

6?~2?% plase in die d.istrik van OUdt.shoorn verliese as gevolg van 

droogtes, 62~18% in Uniondale, 40~41% in Riversdal.~ 21.?41' in Swel

J.endam'~ Die reenva.l is van 'n wisselvallige aard in die grensdis

trikte, maar dit word in die algemeen droeer na di.e binneland0 so

dat die Jrarostreke eindelik geheel afhanklik is van besproeiillg. 

l.Vogtans is die algemene drOe toestande van die Karodistrikte veel 

mee~ geskik onder besproeiing, vir die kweek van wingerde, as die 

Xusdistrikte met 'n vogtige kJ~maat dwars deur die jaar. 

Die distrikte op die some.r- en winterreenval grens na die 

E'oorde 1 deur die distrikte van Laingsburg, SUtherland en Fraser

burg, het so 'n gerlnge reenval, dat dit ook besproeiingsmoontlik

hede uitskakel~ Laingsburg het nog 65 morg wingerd maar dit 13 

langs die Buffelsrivier, waaruit dit kan besproei word. Die reen

val in hierdie distrik is 4.62t' per jaa.r, wa.arvan ongeveer 52% in 

die som.emaande val, sodat wingerde nie onafb.anklik van besproei

ing m.oontlik is nie. Sutherland is weens. die lang ryp temperature 

ongeskik vir die verbouing van. wingerde, hoewel dit •n reenval van 

9~40tt per jaar het 1 waa.rvan maar .38% in die somer val. Die distrik 

vorm. in hoofsaak ook 'n waterskeidingsgebied, sodat besproeiillg 

moeilik kan plaasvind - alleen 2 morg is onder wingerd. lraserburg 

l) 
Ume La.ndbou en Veeteeltproduksie Verslag 

192.3-•29. 

het ••• 
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het 'n jaarlikse reenval van 7'~74" v.raarvan 31% in die somer val. 

llet behulp van besproeiing uit die Dorirlgrivier, word bier ;;2 morg 

vdngerd gektveek. 

Roe verder noordwaarts die reenval grens tussen die aomer

en wintemelnval streke loop des te groter is die wingerdbou a£

halUtlik van beaproeii.Dg as gevolg van die geringe jaarlikse reen

val, sodat in die gebiede die wingerde maar tot enkele morge be

perk bly. Behalwe die te kort as.n reen kom hier nog die gevaar 

van laat W voor. In SUtherland kom rn; nog so laat as l6de Novem-

ber voor. sodat wingerd, al. sou besproeiing moontlik vrees, deur 

hierdie faktor grotendeels onmoontlik gemaak word. 

Die . volgel'lde groep distrikte is dic:J, wa.t grana aan die treste 

van die oorgangsgebied, d.w.s. waar die grootste persentasie van 

die reenva.l in die wintermaande is, maar nog nie voldoende om be-

sproeiing ui t te skakel nie. 

Worcester 5,520 1~16 12~5.5 26 

Robertson 2,742 1.18 11.59 :58 
Uontagu 892 2~00 12.90 ;;4 

Ceres 220 2~53 42.97 2;; 

~bagh 849 1 .• 49 18.87 25 

Oaledon 565 1.97 21.,32 :?4 

In hierdie distrikte is d.it die ligging ten opsigte van die 

1) . bou 
Unie Jaarboek 1910 - 1922 No. 6. 
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bou~ tm.V die re1nval tot 'n groot mate beinvloed. Dis du.idelik 

uit die persentasie somerreenval, dat hierdie distrikte trel by 

die winterre3nva.l gebied groepeer, maar in die algemeen geneem is 

die jaa.rlikse reenval heelwat onder die vereisde minimum van 20" 

ja.arliks, wat besproeii:ng net nog uitskakel. As gevolg van die te 

kort in die jaa.rlikse reenval, is besproeiing in 'byna al hierdie 

distrikte noodsaaklik. Die reenval neem vanaf Oerea en fulbagb. 

gesta.diglik af 0 in die distrikte van die Breedex-1Vier·~ .... iobert:son 

h.et die kleinste totale jaa:rlikse re3nval; vanbier neem die re!n

va.l weer. toe tot in Swellendam distrik aan die Ifus. Die groot op

pervlaktes onder wi:ngerd in hierdie distrikte 1 toon aan die inten

siteit van die bed.:ryf in die Breederivierva.llei0 waar t.esproeiing 

moontlik is. 

Die persentasie re3n, wa.t in die somer val, neem vanaf die 

auidelike distrikte van die Breederiviervallei, gestadig af na 

die Noord-Westel:ikedeel0 sodat Ceres alleen 23% van die tota.le 

jaa:rlik:se reen in die somermaande kry • In Worcester, Ceres, ~

bagh word dit egter teen die end van die jaar ook al so droog, dat 

besproeiing aan die einde van Oktober tot in die eerate helf'te 

van Desember moet toegepas word. Die winterreenval is in Ceres, 

J.rul~gb. en Worcester groot genoeg om wint.erbe8proeiing uit te ska.

kel. Ceres is weens die hoe ligging •n lokale uitsondering, daar 

dit •n reenval van 42~97" gem.iddeld jaarliks het - selfs groter 

as •••• 

' 
-~ 
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as d,ie reenvai rum die SUid-Westelike Kusdistrikte. Die swaa.r .ryp. 

in die laat wintermaande 0 doen d.ikwels skade aan in wi:ngerde in 

hieriiie distrik. So rapporteer 8.26% plase in 1929 van verliese, 
. 1) 

wat gely is deur laatryp. Wingerde is t7eens die onbeaku.theid 

teen verancierlike weerstoestand.e, hier beperk tot die t7am-Bolrke

veld gedeelte in die Suide van die distrik. Prince .Alfred' a Hamlet 

13 net op die grens tussen die Warm- en Koue-Bokkeveld. gebiede. 

Ceres d.istrik het dan ook die kleinste oppervlakte onder \7ingerd 

van hierdie groep distrikte. Oaledon voxm die suidelike hooglan:d_ 

distrik met nog. •n toereikende re~nval van 21.32" gemiddeld jaa:z

liks. Weens die nabyheid aan die see 11 het bierd.ie distrik 'n be-· 

treklilte vogtige klimaat. sodat dit veral die ho~r en droeer d:.ele 

is, wat tot 1n sekere mate a.f'ge.sn;r is van <lie d:Lrekte see invloed, 

wat wingerdbou nog suksesvol IDB.a.k. Die wingerde van hierdie dis

trik kom dan ook veral in die bo-loop van die Sonder-Endri vier

valle! voor aa ook aan die Suid-we stelike kus van die diatrik mar 

dit beakut is teen die Suid-ooste winde. 

Die volgellde distrikte 1; in die kuavlakte en het in die al

gemeen t n voldoende reenvaJ.. 
. 

.Xaap 20752 3~65 47.10 22 
Somerset Wes 10872 2.72 25.45 25 
Paar1 50504 2.32 :?3.07 21 
Wellington 2 0017 2.51 26.50 23 
OalmesbUX7 2 0414 1.32 18.01 22 
SteUenbosch 4 0454 2.09 26.55 22 
Piquetberg 1,374 1.60 20.83 25 
Olamr.l.lliam 295 1.21 11.93 21 
Van Rb;ynsdorp 287 .42 5.68 20 
ll) 
· Un:l.e Landbou en Veeteeltproduksie 1928 - '29. 
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Dit bJ.1' uiv die tabelle van die ;ia.al'likse reenval totaal, 

da.1; die reenval va:ne.f die Xa.apse akie~Uand Z1A die J'Oorde a.fneem, 

sod.S.t in van Rb;ynsdorp die jaarlikse re3nva.l te gerillg is en be

sproeiing noodeaaklik gomaa.k word. Die gemiddelde reezxval van die 

. drie aomema.ande Jan~ Feb~ en Ilaart neem op 'n dergelyke Vf3'Se na. 

die D'oorde af. 

In die Ira.apse skiereiland self, kom groot versld.lle in reen-
' val kort ~ mekaar voor. Xampsbaa.i aan die Westekant van !afel-

berg het t n gemidd,elde reenval van 24.25n t terwyl But7elande aan die 

Ooska.nt van !afelberg 'n gemiddelde reenval van 66.07'' per ja.ar 

kr.r· Die diatrikte noordwa.arts van die skiereiland. is meer direk 

onder die invloed van die koue seestroom alleen, soda.t sulke gril

lige verskille nie da.ar voor kom nie·. 

'n Algemene kenmerk van di.e wingerd.e in die Kusd.iatrikte, 

is dat dit in die meeste gevalle teen hellinge geplant m>rd, l'1B.ar 

die grond dreinering goed is~ As gevolg van die algemene vogtige 

klimaat word skade dikv!els deur reena in JaJlllarie en Fe bruarie · 

a.angebrillg soos b.v. die geval was met die oes van hierdie 'jaar. 

Die distrikte van die Kaap, stellenbosch, Paa.rl en Wellto~ 

ton vonn saam die gebied waa.r die grootste konsentrasie van \'linSer
de in die \7yll.bouarea is. Van 'n totaa.l van 80 0 624,090 stokke is 

· 33,797 0520 in genoemde distrikte. Die distriktie verder na die Ifoor

de d.u~s·~ Ilalm.esbU%7• Piquetberg, Olanvdllia.m en van ~dorp 

bet ••• 
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het 'n geringer aantal morge onder wingerd as gevolg van die alge

mene af'nee!'l van reenval na clie Noorde. Besproaiing word egter nie' 

in MalmeabUTy" en Piquetberg toegepa.a nie da.ar die lugvogtigheid.. 

genoegsaam is om die druiwe goed ryp te maak. In Clanwilliam het 

dis kusvla.ltte 'n on:voldoende re~nval weens die bou van die land, 

sod.at dit vera.l agter die Olifantsrivier berge is, dat genoeg mter 

vir.besproeiing gekr,y word. 

Rierdie algemene d.istribusie van die wingerde val opmerklik 

saam met die winter.reenvalstreke. Die gebiede waar die .natuurlike 

omstand.ighed.e die gunstigste is, dra duidelik die grootste pe:r

sentasie van die wingerde. Uitbreiding vind plaa.s in hoof'sa.ak nog 

op die oorga.ngsgebied, waar besproeiing en geskikte sooxte druiwe 

die gebrek aan reenval enigsins kan vergoed~ 

Die gea.ardheid van die reenval val grotendeels saam met die 

verd.eling van die somer- en winterre3nval~ebiede. Behalwe dat die 

somerre~liVB.lgebiede o:ngeskik is as prod:uksie streke van die wynbou, 

dra ook die geaardheid Van die reenva.l, da.artoe by Olll die deel Van 

die Unie ongeskik te m.aak vir die bedryf. Die reenval kom meesal 

deur donderstorms op die platou dele voor. Die donderstorm.s maksi

mum :f'rekwensie is in Februa.rie en naart en <U.t juis in die tyd is 

v~er ha.el die meeste ska.de aan wingerde ka.n doen. Vroegdruif

soorte wat reeds in Desember en Januarie ryp is• ka.n dus die streke 

gekweek word, gevolglik sal die uitbreiding van wingerde in die 

streke, ,. 
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streke betreklik beperk b1y. 

Uit ond.erstaande tabel blyk dit, dat die gem.iddelde aantal hael 

dae per jaar in die Transvaal baie saam met di~ van die Kaapprovinsie 

val, maar die a.antal hael dae in die somermaa.nde op die Transvaalse 

hooglande is duide1ik meer as die aantal in die Kaapprovinsie. 

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Gemid. 

Kaap 11.9 1?}.8 11.6 ?.0 ?.5 4.5 4.9 4.0 ?.4 9.5 10.5 12.4 105.0 

Tvl. 13.5 a.4 10.4 6.:; 3.9 o.? 1.a 1.s 6.6 15.5 20.1 16.9 105.9 

Die gemiddelde van die Kaapprovinsie word deur die aantal donder

storms, wat op die binnelandse platou voorkom, so verhoog. 

Die hael in die somerreenval gebiede ~a in die algemeen veel 

grater as die wat in die winterre~nvaJ. streke voorkom. In die Suid

Westelike gebied,kom hae1 meesal in die winter.maande voor, wanneer 

dit gtn skade aan wingerde doen nie. Die haelval is in b.:i.erdie dis

trikte a.lgemeen sag en die hael self betreklik klein- gewoonlik van 

ertjie grootte. Donderstorms gaan ook Die altyd gepaard met hael in 

hierdie streke nie, sodat dit selde skade aan wingerde doen in die 

lente en somer • wanneer sulke storms voorkom. Verliese deur hael kom 

wel voor in die oorgangsgebied tussen die winter- en somerreenval-
1) 

gebiede. So b.v. rapporteer Oudtshoorn in 1928-1929 van verliese 

deur 1.0;% plase in die distrik gely. 

Sneeuval kom voor in die wintermaande op die platou en op 

l) Unie Landbou en Veeteeltproduksie Vers1ag 

- 1928 - 1929~ 
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berg=streke aan die Xusvlakte, maar d.aar die sneeuval ·in Junie en 

Julie gewoonlik is, het d.it geen skadelike ge-yolge nie. I.n die 

Wcstelike~Provinsie is sneeu op die ho~r barge van Oeres en Worces

ter, maar in enkele maande te sian in die middel van die winter~ 

Op die Sonder-Endberge in Robertson distrik kom sneeu op die hoog

ste pu.nte alleen in Junie tot Augustus voort in Worcester op die 

Hexrivierberge van Junie tot September en 'n dergelyke aantal 

. ma.ande ook in Ceres. In die distrikte van Hontagu, Oudtshoorn en 

Lad1sm.ith kom sneeu nie eers elke jaa.r voor nie, en wanneer dit 

wel voorkom is dit ook maar i.n enkele da.e. Op die Kusvlaktes is 

kapok fei tlik onbekend en op die binnelandse platou waar d.i t wel 

voorkom, is dit wel in die wintermaande, sodat dit geen beperken

de faktor is nie • 

. Die stortre~ns van die somerreenvalstreke is van geringer 

wa.a.rde e.s die sagte relilfreens van die Suid-Westelikedistrikte. 

Die waarde van die reenval hang egt;er Die alleen a:f van die ge

a.ardheid van. die neerslag nie, maar ook van die geaardheid van 

die grondsoorte en die verd.ampingstoestende. 

Die waarde van die re6nval kan dus nie geskat word in duime 

reenval en die seisoen aileen nie. Die verdamping, afvloe1 en die 

persentasie wa.t in die grond. vregsak gee die lokale waarde aan die 

ree:nval. Die bruikbaarheid van die reenval hang in die eerste plek 

af van die grondsoort, die toesta.nd van beweli''ld ng van die grond0 

die hellingvlak en die geaa.rdheid van die ondergrond.. Die bruik

baarheid van die gronde in die Suid-We stelikedistrikte van die 

_j 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



92 

w,ynbou a1"9S.t ha.ng veral nou f;aam m.et die reezxval. 

In die Kaapsc sldereiland waar die grootste gemiddelde ja.ar

likse reenval voorkom in die winterreenval streek, word die winger

de hoofsa.aklik la.ngs sagte berghellings of heuwelha.nge e.angel3. 

Die kusvlakte, wa.t veral deur verwering afgewerk is, het die grond.e 

van die heuwels oor die vlaktes versprei en die hellinggronde be-· 

treklik kaal gelaat·. Veral is d.it die geval in die d.i.strikte van 

die Ka.apse skiereiland~ Water trek in hierdie gronde moeilik in, 

daar· ·die kleiagtige geaardheid van die gro:nd bo-op 13 • terwyl die 

grond in die laer vlaktes a.a.n die Kus diep en sand.erig is, sodat 

die water spoedig diep wegsak en dus die 'vaard.e van die reenval 

aansielllik verminder. Die algemene hoe relatiewe vogtigl:.eidsgehalte 

van die lug in hiord."te suidelike Ifusdistrikte van die skiereiland, 

gaan saam met •n lae verdrunping .. Die verdamping van die Molteno 

Reservoir Xaapstad is gemiddeld ?8" per jaar, met die minimwn ver

da:mping in Junia van 2.48" en •n maksimum in JaDllarie van 10.39. 

Die groter verdamping in die somerrn.a:a.nde is veral gunstig, d.aar 

dit die nadelige invloed van die somerre~n.s teenwerk. Die geringe 

algemene verda.mping van. hierdie distrikte maak d:reiner:i.ngswerke 

in die laer gelee wingerde nod.ig, o.m.dat gronde, waar water vry voox

kom op 'n diepte van 2 tot 3 vt., ongeskik is vir wingerde. Deur 

'n B:omm:tssie van Onrlersoek is in Desember 1904 'n rapport uitge- · 

b~ng oor die mislukking van wingerde in die distrikte van Kaap,. 

stellenbosoh •••• 
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Stellenbosch, Po.arl, Franschhoek en Wellington, waarin die vernaam

ste oorsaak van die verliese toegesk!rJWe word ann onvoldoende dre.i

nerixlg, en onvolledige bewerking van gronde. 

Die waterhoudingsvermoe van die grond hang a.:f' veral van s:; 

fiesiese o~oou en gemiese samest;elling, waardeur die a.lgemene vog

tigheidsgehal te van die gronde be~aal word.. Diep bewetlt"f.;e gronde 

het groter vermoe om water te behou' hoevrel die gevaar van grond

verspoeling op hellinggronde in hierdie geval meer mcontlik ie. 

Om die gevaar te beveg word die wingerd.:tzy"e effens dwaz"s tee:p. die 

hellingE/geplant en vloedwa.ter slote gemaak. In die d.istrikte van 

'lulbagh en die ,Breederivier word vr.i.ngerde meesal in die vlaktes 

aangele daar dit die deel is wat die maklikste onder besproeiing 

ka.n gebring word. Verwering het die berggronde in die va.llei vlakte 

neergel~, sodat die diep koelgronde beter water vat en behou as die 

onvrugbare warm. berghange. Die hewerk:ing van die gronde is in die 

Karostreke veral van balang om die verdam.ping te verminder, f30dat 

dit nodig is om na elke bes:proeiing die grande los te maak. Die ge

vaar van bra.kgronde bestaan veral op die gelyk vlaktes van die Karo

distrikte, vra.t minder as 20" reen gemiddeld jaarliks kry. Bra.k 

kom dus meesal onmiddelik aan Ifusvlaktes met geringe reenval voor, 

maar ook kan te veel besproeiing d.i.e oorsa.ak wees, dat die onder

grand so· vassa.k, dat afvloei van die vre.ter verhin.O.er wcrd., Die groot 

verdam:ping, wa.t saam met besproeiingsgebiede Valt werk brak toe-

sta.r..de •••• 
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sta.nde verder in die hand. 'n Dergelyke geval van te veel besproei

ing het in Graaft~Reinet en OUdtshoorn in 1898 en 1900 voorgekom. 
' ' 

Die algemene agteruitgang van die wingerde in 1904 in die distrilt 

~ Hol$agu, was toegeskrywe aan te veel besproeiings. waardeur 

die o:nde~nd so vas geword hE~i) dat dreinering van die beaproei

illgswater nie moontlik was nie. Die hoofwortel.s van die stokke 

het op ~ vt~ in V'r3 l'IS.ter gestaan, sodat dit vergaan het. 

In droe gebiede is die oppervlakte afloop van veel groter 

belMg as in vogtige klimaatsstreke. Hoe groter die re3nva.l is, 

'des te kleiner is gewoonlik die persentasie van die reenval, wa.t 

behou word deur die grond. lia droogtes is die a:floop ge\"'oonlik 
', 

laag, maar die hoeveelheid van die afloop han€; ook verder af van 

die temperatuur, relatiewe vogtigb.eidsgehalte en die tdndsnelheids

toesta.nde. \7aterstoring is dus in droe gebiede van 41e grootste 

belang vir die land.bou moontlikhede in die atreke. Wingard word 

as gevolg van die geringe reenval in die ltarostreke grotendeels I 

I 

in valleie en:. OJ> vlaktes geplant waar besproeiing kan toegepas word. 

Die reezxval in Bredasdorp0 S\"lellendam en Riversdal kusvlaktes, 

is as gevolg van die sandgronde byna mardeloos vir land.bou-doel-
, 

eindes, daar ha.rde panne in die ondergrond gevorm 'WOrd as gevolg 

van 'n swak d.reinering. Dergelyke gevalle van harde kalkbanke in 

die ondergrond, kom voor in die kusstreke van I.!alm.esburT, Piquet

berg en Olanwilliam, sodat ook hier die wingerde aan die heuwel-

1) 
liandbou Joernaal - Junie 1904. 
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hange geplant word. 

Reenval bepaal tot 'n seke:re mate ook die lokaliteit van 

w:Lngerde in die afsonderlike distrikte. Distrikte in die winterreen

valgebied is in die algemeen geskik: vir die kvleek van wingerde, 
I 

maar lokale gevalle van uitsonderinge kom. in die afsonderlike dis-

trik.te wel voor. Dit word algemeen aangeneem, da.t gronde teen 

ha.nge in die kusd.ietrikte waar besproeiing Die nodig is nie, die 

geakikste ligging is. Dit blyk uit die persenta.sie wingerde aan 

die bergbange in die distrikte van die Kaap, stellenbosch, Paarl, 

Wellington, &.lmesbur7 en Piquetbe:rg. Daar is nie gevaar in hier

die distrikte, da.t die helling gronde ooi1i te JJa.t of te droog sal 

word nie 1 ook nie te koud of te warm Die. In valleie in hierdie 
' 

distrikte kom d.it dikwels voor, dat gronde om genoemde oorsa.ke on-

geskik is vir wingerde. Gewoonlik word daar nie groot voorkeur 

aan spesiale hange van die heuwels gegee nie, maar aan die kusdis

trikte word dit wel gedoen. Aan die oostelike hang van Tygerberg 

kom die VJingerd.e van Durbanvill.e veral voor, aan die oostelike 

kant van Tafelberg, aan die ooste kant van Piquetberg en Riebeek. 

Hierdie spe sia.le liggillg is om die invloed van die see aan die 

vreste' kant, so ver moontlik: uit te skakel. In Olanwilliam kom winge 

de aan die weste hange wel voor daar die Olifantsrivierberge 'n 

hele. end van die seekus 13 en ook is die a.lgemezm vogtigheidsgehalte 

in die distrikte van Olanwilliam en van Rhynsdorp, veel kle1ner as 

in •••• 
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in die distrikte verder suidwaarts. Hoewel die Olifantsriviervallei 

self in die reenskadu van die berge ten waste daarva.n le' is hie.:r.

die streak veral geskik vir die wingerde~ Die klimaat is algemeen 
' 

droog, maar daar besproeiillg toegepas word, het hi.erdie streak die 

grootste pe:Dsentasie van die wingerd.e in hierdie distrik. 

Ceres is t n a.nder voorbeeld, waar die reenval die lokale llg

gillg van die wingerde beinvloed. Wingerde kom hier voor tot in 

~inoe Alfred's Hamlet, aan die grens tussen die Vla.nn- en Koue

Bokkeveld streke • Daar die streek minder reen het as die sui de like 

dele van die distrik word besproeiing in die somer.maande bier toe

gepas. en nie in die wingerde in die suidelike streke van die distrik 

wa.t aan die noordelike kant van die Hexrivierberge 1~ Die. 

Die gebiede, wat onder besproeiing is in die Breederivier

vallei en in die Karod.istrikte is afhanklik van die reenva.l op die 

berge. In die grensdistrikte op die oorge.ngsge bied tussen winter

en somerre~nval kom die invloed van die reenval hoeveelheid d.uide

uit~ Aan die suidelike hange van die OU.tilliquaberge, wa.ar 'n jaar

likse reenval van 34-.83" voorkom, waarvan 10.24" in die drie kri

tieke maande val, is wingerdbou nie moontlik llie. Oor die bergreeks 

bJ" Oudtshoorn wa.ar die jaarlikse reenval maar 13.10" is, waarvan 

3'~13" in die eerste drie maande van die jaar val, is die wingerd 

bed.ey:f aa.nsienlik uitgebrei. In Ladismith le die wingerde veral . 

aan die suidelike kant van die lnein-Swa.rtberge en in die laer dele 

van •••• 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



... 

97 

'. • H 

van die Grootrivier maar nie op die hoer gronde wat 'n groter oer-

sentasie van die somer.reens vang Die. 

Wingerde word ook in Tul.bagh beaproei in die somemaa.nde, 

maar dis alleen die wingerde a.an die riviervlakte. Die vringerde 

aan die heuwel en bergh.ange kry die vogtigheid vah die berge, so

dat besproeiing in die geval nie nod.ig is nie. 

Die reenval beinvloed ook wingerde in verder kleinere beson

derhede. Nadat die blare van die stokke af is, word die wingerde 

gesnoei en goed diep omgewerk, sodat dit gereed is vir die winter

reens. Wa die winterreens word die willgerdgronde weer los gemaak 

om die grond lugtig te hou waa.rdeur die verdamping van die oppervlak· 

te dan· ook teengewerk word. In die ge biede, waar beaproeiing in die 

winterma.ande ook nog nodig is• moet die bo-grond selfs in die win

ter.maande los gehou word, d.aa.r dit brak teen werk. Wi.ngerde word 

teen die einde van die winter geplant. Die laaste winter.reens van 

September gee die jong stokke 'n ka.ns om goed vas te groei, voor-

dat die ·wingerde begin bloei in die lente. Die rigtillg van wingerd-

cye word nie direk deur die reenval bepaal nie. Die wydte van die 

stokke i.s egter wel van be lang vera.l in d.roe streke ~ Die wydte 

hang grotendeels af van die vogtigheidsgehal te van die grond. In 

koue streke, soos b.v. in Ceres, is dit wenslik om die wortels van 

die stok vlakker te laat groei, omdat die grond nie bfJ,ie diep ver

warm word nie. Die rye moet dus wyd van mekaar wee a om die wortela 

genoag •••• 
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genoeg grond te gee~· Ook waar gro~e vlak en droog is moet die rye 

wydtes gemiddeld 5 x 5 vt. wee a. Waar besproeiing toe gepas word 

b.v. in Jlontagu. en Robertson word die rye nader aan mekaar geplant, 

daar die gevaar van droogte uitgeskakel word. Ook help dit dat brak 

teen gewerk word, daar die grond meer beskadu word deur die stokke 

self. In Montagu kam. op die Vl~gbare Karogronde selfs wingerd wydtes 

van 3'4u :x: ~'4'' voor. Roewel die wingerd.e met sulk:e nou r:~e met die 

hand moet omgewerk word, loon die hoe opbrengste die onkoste da.ar

aan verbonde. In die streke met 'n g~oter .reenval, b.v. by Paarl, 

is die rye wydtes gemiddeld 5 x .5 vt. en by Constantia selfs 9 x 4" , 
vt. Rierdie verskil tussen die wydte s van die Vlingerde in die kus

vlakte en die in die binneland, is nie bloot as gevolg van. 'n swak

ker grondgehalte nie. 

Die groot reen:val en die algemene vogtiger klim.aat maak dit 

raadsaam om die wingerd rye wyE~r te ~' sodat die grond bater 

beslcyn kan word deur die son. tn Lugtige droe wingerd lug is veral 

nood.saaklik waar tafeldruiwe gekweek word, sodat d.it meesa.l ook op

gelei word om die vrt.1gte soveel be skikbare sonskyn moontlik te gee, 

daar dit die kleur en kwaliteit van die vrug verhoog. Reen is in 

die lente a:f en toe wenslik:, daar dit verhoed, da.t die temperatutm 

msteens te hoog gaan en die jong druiwe verbrand. Die gevaar van 

re3n in November en Desember is dat dit gunstige omstandighede 

skep vir die ontwikkeling van w:tngerdsiektes. Dis veral in die kus-

distrikte, ••• 
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distrikte ~ waar die grootste verliese deur wingerdsiektes gely 

word as gevolg van die vogtige seeinvloed. Oidium. kom veral voor 

in die vogtige lae valleie vun Constantia, Helderberg, Stellenbosch, r 

Paarl, Wellington, Malm.esb'1.llzy' en Tulbagh.. Ook kom Oidium. in Montagu, 

Worcester, Robextson en Swellendam voor, maar bier is dit as gevolg 

'Van te groot besproeiing. Swa.rtroes word veral gevaarlik, as dit 

in die begin van die somermaande reen. So het di t b, v. het swart

roes as gevolg van reens teen die end van verlede jaar, so toege

neem in Goudini, dat wingerde aan die begin van hierdie jaar uitge

kap moes word. Die gevaar bestaa.n dat deur verspreiding selfs die 

Ke.rowingerde va.n Montagu, Ladiamith en Oudtahoorn aangetas sal word. 

Swartroes tas veral druiwe aan wanneer dit begin ryp word. In Feb. 

1907 het swartroes so erg geword in Constantia, dat .selfs geen oes 
l) . 

van die Fransdru.iwe verJ.tr.y is Ilie.. Uit die verslag van die wyn-
2) 

boukundige rapport van 1922 blyk Ait dat wingerde in die alge-

meen in daardie jaar gel:r het aan aidium. en ~artroes~ Di'b was veral 

toe te skz-;yvJe aan die laat re~ns in Desember en Januarie van daa.r

die oes-jaar. Ook in 1924 se rapport word melding gemaak van die 

btrl.tellgewone weersgesteldheid in Oktober en November, wa.t as ge

volg gehad het dat Kriptogamiese wingerd siektes baie vinnig ont

wikkel het. Bierd.ie twee wingerd siektes is die mees alge:tn.een in 

d:ie meeste d.istrikte van die vzynbouarea. Om die siektes te best:ey' 

1) ' 
Landbou Joernaal Feb. 1907. 

2) 
Landbou Joerxm.a.l Jan. 1922. 
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is vzyer rye tussen die atokke nodig; deur stokke op te lei word 

die kanse vir besmetting minder, en ook kan dru.ifsoorte wat nie 

maklik aa.ngetas word Die, toestande verbeter, soos b.v. Steen

drui.f', Hermitage, Groend.ruif en Cabernet. Sultana- en Rosak.i

dru.ifsoorte is veral baie ond€rhe\'1ig aan swa.rtroes, sodat dit 

die sultana heeltemal uit dele onder see invloed verban. 

Ook word wingerdsiektes soos plasmopara, swartvrot, ~itvrot 1 

. en vaal.vrot, deur re()ns in die warm somer.maa.nde, wa.nneer die dru.iwe 

begin ryp wol.·d, bevorder. Peyloxera brooi in die wa-m vogtige 

klimaatstoestande wat deur ligte reens geskep word. Koue nnt \~er 
baie 

is llie alleen oorsaak dat druiwe/afloop nie, maar d.it gee 'n 

wate.rige auur druif wat algemeen ongeskik is. Dis .dan ook veral 

wingerde naby die seekus of in laaggelee valleie waar millerandage 

en afloop voorkom. Om hierdie rede is laaggelee gronde onge skik 

vir ta.feldruiwe, wat by uitstek 'n kwaliteit produk moet wees. 

Die droe warm ligging van die wingerde in die Hexrivier-vallei 

maak dit produk veral geskik vir uitvoerd:ruiwe da.ar dit me aan 

afloop en millerar~age ly nie, en ook nie 'n sagte waterige druif 

is nie. Waar besproeiing nodig is, is die algemene klim.aa.tstoe

stande tot 'n groot mate 'n natuurlike beat:ryding van hierdie 

siektes. Ook kan deul:' die regte metode van besproeiing 1n prod.uk 

van tn hoe kwaliteit geproduseer word; b.v. is dit wenslik dat 

tafeldruiwe ten minste 'n maand voor oestyd nie besproei word nie, 
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en wynd.ruiwe 14 dae voor dit ryp is ook nie meer water kry nie~ 

Kwantiteit sowel Rs kwaliteit is van be lang by wyndrlliwe, maar 

die kwaliteit is by tafeldJ:'lrl.we die cerate vereiste. Ryp doen in 

die Suid-Westelike distrUtte nie skade aan die drui.we self nie, 

hoewel laat ryp die hele oes kan vertraag, indien dit in die bloei

tyd voorkom. Donderstorms bring selde skade e.an, da.ar die hael wat 

soms daarm.ee gepaard gaan klein is en betreklik sag val. Sonbrand 

van druiwe vind plaas in die eerste weke wanneer die druiwe aan 

die tros kom, sodat dit dan wenslik is om soveel moontlik die vrug 

te beskerm deur die blare van die stok. Wanneer die druiwe egter 

eers begin. ryp word, en. die gevaa:r van re~ns bestaan, word die 

blare van tafelwil'l..gerd. ui tgepluk om die stokke so lugtig moontlik 

te hou. Di t werk nie a.lleen w:ingerdsiektes teen nie, maar verhoog 

ook die suikergehalte van die druiwe. 

Om die d.ruiwe goed ryp te maak, is 'n lang en warm. somer nodig. 

Dit is veral in die tyd wanneer die d.ruiwe reeds ryp aan die stokke 

is, dat die grootste gevaar vir die ve!"swakking van die kwaliteit 

van die produk bestaan. Nie alleen bevorder reen in hierdie tyd 

wingerdsiektes nie, maar dit la.at ook die korrels bars, sodat dit · 

veral veel skade aan tafel- en ui tvoerdruiwe do en. Sulke druiwe gee 

ook 'n awak kwaliteit wyn, daar reen in :parstyd die suikergehalte 

soms met 2°B. kan verlaag. 

Dit blyk dus hiernit dat streke met somerreenva.l nie 'n geskikt 
I produk • •• 1 
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produk op die mark kan bring nie. Reen beinvloed ook die markproduk 

sel:f't in die Suid-Westelike d:iatrikte. Die t~el- en uitvoerdruiwe 

van die Kaapse, Stellenbosch en Paarl distrikte, is veral in gevaar 

van wingerdaiektes, as gevolg van die groter vogtigheidsgehalte van 

die lug. Die Rosaki druif is veral onderhewig aan a.floop en milleran- , 

dage in die Kaap en Stellenbosch af'delings, terwyl dit in die Paarl 

waar die seeinvloed byna nie meer gevoel word nie, goed beantwoord. 

Die Almeria druif' is feitlik tot die .Hexrivier beperk, d.aar d.it die 

enigste deel is waar die lug dxoog genoeg is, sodat die druif nie 

aan afloop ly nie. Terwyl die invloed van die see daartoe meewerk 

om 'n intense verkleuring aan die. druiwe te gee, produaeer dit veral 

eerste klas rooi-tafeldruifsoorte. Die droe klimaat van die Hex

rivier dra weer daa.rtoe by om 'n taai druif te lewer, t1at 'n hoar 

suikergehal te het, en wat veral vervoer baie goed staan. 

Die Kaapse skiereila.nd met die koel voe,iiige klimaat, produseer 

ligte wit- en veral rooi-wynsoorte van die Claret en Boergonje tie-. 

pes van Groendruif, Fransdruiwe, Steen-, Reis'6ing en Clairette 

d.ru.ifsoorte. Vir hierdie wynsoorte is 'n suikergraad van 18° tot 

2l"B nodig en daar die gemiddeld.e suikei•hoogte in die kusvlakte 

tuosen 1ao en 25°B. le, is hierdie distrikte veral op die produksie 

van ligte wyne aa.ngewys. Die distrikte van Malmesbucy, Piquetberg, 

Tulbagh en Ceres, met 'n algemene warmer klim~at produseer ook 

medium soetwyne veral van die Port tiepe, daar die kleiner vogtig-

heid ••••• 
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heidsgeha~te daartoe meewerk om •n hoer suikergehalte te ontv~el 

as in die suiderliker kusdistrikte. Die distrikte van Worcester, 

Robertson, Montagu, Ladismith, OUdtshoorn en SWellendam produseer 

die swaar-wyntiepes soos Port, M.uscadel. en Jeripico. Weens die 

warm droe klimaat ontwikkel die druiwe in hierdie distrikte 'n 

suikergehalte van 24°B tot 3QOB.- tn 1932, wat nie eers as 'n baie 
I 

gunstige jaar kan beskou word Die, het Muscadel 1n Worcester en 
1) 

Robertson 'n suikerhoogte van 38°B. bereik. 

Hierdie distrikte waar di~ suikergehalte die aansienlike 

hoogtes bereik, is verder die gebied wat veral· geskik is vir die 

produksie van ros,yntjies. 'n ·vogtige klimaat is heeltemal ongeskik, 

nie alleen dat di t moeilik is om die produk droog te kry nie, maar 

die suikergehal te van die druiwe bly ook in ongunstige verhouding 

met die suiker persentasie. Die Sultana-dl."'Uif' is tot die Karodis

trikte beperk, deur die vogtigheidsgehalte van die kusdistrikte. 

Ook is die hanepoot gevoelig vir koue, vogtige weer sodat dit uit

stekend :1.n die Karodistrikte van Montagu, Ladismith en Oudtshoorn 

beantwoord. Kakamas maak in die laaste jare veral heelwat opgang 

as '.n .Sultana rosyntjie produserende ge~oied daar dit daar uitatekend. 

skyn te beantwoord. Die lug is hier so droog dat sultanas in die 

koelte klaar gedroog word. Daar dit dan nie nodig is om die rosyn .... 

tjie te swawel nie, bly die suikergehalte van die produ.k aanmerklik 

hoer, as in die Breederivier diBtrikte vra.ar dit wel geswawel word. 

Van •••• 

1) Vline and Spirit Review, Aug. 1932. 
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Van die klim.S.atsfaktore wat die wynbou-bedryt' beperk, is die 

reerwal seker die belangrikste. Di t be perk die algemene verbreid

heid van die wingerde tot die Sttid-Vle stelike distrikte van die 

Kaapprovinsic; ~tt bepaal die lokale ligging van winger~e binne 

hierdi.e dintrikte ; die algern.ene wingerd bewerking word gereel 

volgens·~e hoeveelheid sowel as ~ie tyd waarin die r~e~al en 

die produ1c van die wingerde is vir kwaliteit en kwantiteit af

harurlik van die re~nval toestande gedurende die jaar, 
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(c) Alsemene Wind Invloede. 

Die Suid•Afrikaanee weerstoestande is afhanklik van,die heer

sende windstelsels wat in verband staan met die hoe en lae lugdruk 

toestande. Dit blyk dat 'n uitgestrekte lugstroom in die somer 
·, . ' 

halfjaa~ oor Suid·Afrika gaan, vanaf die hoe lugdruk gebied op die 

Indiese Oseaan. Die winde van die suidelike Indieae Osea.a.n is die 

Oos• en Suid-Oostelike reenwinde van meer as 80% van die oppervlakte 

van die Unie. Deur die hooglande van die Suid-Ooatelike kant van 

die Kaapae skiereiland is die Suid-Westelike distrikte grotendeels 

van 'n somer reenval afgesny. Dis alleen die kusdistrikte van 

Caledon, Swellendam en Rivers,lal wat ook in die somermaande 'n aan .. 

sienlike persentasie somerreens kry van die Suid·Ooste winde. Die 

Karostreke van Ladismith en Oudtshoorn kry wel ook nog somerreE!ns 1 

maar daar dit in die reenskadu van die kusberge le, is die totaal 

gering. George en die suidkus kry tn jaarlikse gemiddelde reenval 

van 34.83" waa.rvan 57% in die somermaa.nde val, terwyl Oudtshoorn 

agter die Outiniqua berge tn reenval van 13.10" per jaar kry, waar

van 46% in die somer val. Die Suid·Ooste winde het 'n uitdrogende 

effek op die Suid-Weetelike distrikte, daar dit 'n droe wibd is 

nadat dit teen die Suidelike kusbergreeks uitgereen het. Die snel

heid van die winde neem ook af vanaf d~e ooskus na die weste toe. 

By Durban is die snelheid van die Suid•Ooste winde gemiddeld 5 myl 

per uur, terwyl dit aan die Suidkus by Oos-Londen 2 myl per uur 

is. In Kaapstad .is 69% van die heersende winde 1 in die somer, uit 

oos-suid-oestelike en suid-suid-westelike rigting. Die Suid~Weste. 

like winde bring wisselvallige :reens aan die kusstreke, daar dit 

van ••• 
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van die ho€ lugdruk gebied van die Suid-Atlantiese Oaeaan kom. 

Van die aomerwinde in Kaapstad is 28% uit 'n westelike,· noordelike 

en noord-\"lestelike rigting, veral in die lente en laat somerma.ande. 

Met die versJ~uiwing van die hoe·~ lugdruk gebied nader aan 

die oos- en wee kv.ste van die kontinent in die winterma.ande, val 

die suidpunt van die Kaap onder die invloed van die Hoord-Weste 

winde, wat die winter reenval aan die auid-westelike streke bring~ 

Van die winde wat in die winter in Kaapstad waa.i, kom 3?% uit 'n 

tioordelike en westelike rigti.ng, terwyl 3?% uit •n suid-suidooste .. 
. l) . 

like en suid-suidwestelike kom. Die iuidelike winde dring nie 

baie diep die land binne in die Suid-Westelike deel nie. Op die 

platou agter die Langeberge is omtrent 20% van die winde in die 

somermaande· en 11% va.n die wi:nde in die wintermaande :i's Suid-Oos 

en Suid•Westelike winde. Van die winter winde op die ~latou is 

60% van die winde uit 'n westelike 0 lioordelike en noord~westelike 

rigting en 46% van die somerwinde is uit hierdie rigting. Die rede 

waarom die Hoord-Weetelike winde eoveel verder in die land binne 

dring, is die invloed wat die 'bou van die Suid .. V/estellke deel va.n 

die Kaapprovinsie het. Terwyl die 'bergreekse byna reg dware teen 

die suid-Ooste winde !hoop, wa.a.i die liTooroweste winde,skuins teen 

die berge .aan en deur in die valleie van.di.e Olifantel,:Berg- ·en 

:Sreederiviere. Weens die bou kr.t die kusstreke betrek1.ik 1ni.n reen 11 

maar dis veral lange die eerste bergreekse.a.an die kusvlakte C\a.t 

die grootste deel van die ree·ns uitsak. Ook neem die ;reenva.l,nac 

die noorde af, omdat die koue seestroom, met 'n .opwellinc; van 

koue water lange die kus. die J~ugtempera.tuur so verhoog, dat 

1) OffisH!le Jaarboek van die Unie van S.A, 
1928·1929. No.X!o 

ver -·--'· 
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verdamping vanaf die watervle~k moeilik geskied. Die afneem van die 

reenval is ook verder toe te skr.ywe aan die ligging van die hoe 

lugdruk gebied oongeveer aan die 30°S. breedte. Suidwaarts na die 

skiereiland is die lugtemperatuur hoer en ook is die Benguella 

stroom temperatuur aan die kus nie so laag soos aan die kus verder 

noord gelee·. 

. Warm winde kom voor lange die platourand wa.t veral a.a.nsienlik:e 

invloed het op die temperatuur toestande. Die maksimum winter tem

peratuur is van 15 tot 25°F. hoer as die gemiddelde aomer tempera• 

tuu;-, wanneer hierdie warm winde van die platou waai, :Oie rigting 

van hierdie winde word grob#like deur die rigting van die berg• 

reekse beinvloed, Langs die WEls'telike .. en Suid-Westelike platou 

kom dit voor in die winter.maarAde uit 'n oostelike en noord-Ooste-

like tigting; aan die Suidelike platourand kom dit in die lente 

en herfs voor uit 'n noord-westelike rigting en aan die Ooskus in 

die somer.maande. Die algemene windverdeling van die Kaapprovinsie 

is dus ten gunste van 'n v.eel groter somerreenval oor die groot

ste gedeelte van die Unie waarjiie .sem.iddelde reenval 40" per jaa.r 

is, a.s di~ van die Suid-West~ltke distrikte in die winter met 'n 

gemiddelde reenva1 van 23" per jaar. 

Die bou van die Suid-Westelike gebied bring egter ook groat 

verskille in reenva.l. In Wemmershoek (Paarl) .is die grootste 

reenval in die Unie, n.l. 200" per jaar volgens enkele jare se 

waarneming. Die Noord-Weate wir1de waai tussen die Riebeek-Paarl 

bergreeka 6n die Drakenstein-berge o.:p in die :Sergrivier•vallei 

en word deur die nouer wording van die vallei na die ,suide in die 

Wemmershoek •••• 
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Weimnershoek-va.llei forseer. 'n Soortgelyke geval kom voor in Ceres 

waar die Noord-Weste agter die Winterberge, uit die Olifantsrivier

vallei opwaai en •n gemiddelde jaarlikse reenval van 42.97" aan 

Ceres dorp bring. Laer af in die Breederivier-vallei neem die re8n

val geleidelik at. met uitsonderinge in die bergklowe waarin die 

winde kan opwaai. Terwyl Worcester aan die ingang van die Ereede• 

rivier-vallei 'n reenval van l2.17•' per jaar kry, het Montagu 

waar die wind in die vallei opwaai, 'n reenval van 13.18 ", tenspyte

van die feit dat Montagu 65 ~·l verder in 'n suid-oostelike rigting 

van Worcester 1~. In die somer kry die Breederiviervallei weer 

die Suid-Oostelike wi'nde maat'r daar dit reeds aan die kusberge die 

grootste persentasie vogtigheid verloor bring dit nie reens veel 

vertder as· die Noord•Oestelike grens van SWellendam nie. 

Wingerde word deur winde in hulle ligging definitiel wel be

invloed. Gedurende die winter.m~ande is daar nie veel gevaar dat 

winde skade aan wingerde kan veroorsa.ak nie. Dis vera.l in.die 

lente dat die winde van groter belang word. In die lente kan koue 

winde• vera.l die Noord-Westelil~e ?Iinde• hee1wat ska.de aanbring• 

deurdat dit ryp toestande op die hoer platoustreke bevorder aoos 

b.v. in Ceres waar laat ryp dikwels skade veroorsaak. Sulke streke 

moet liefs vermy word, d.aar dit die jong lote in die bloeityd 

doodryp 1 en die groei van wingerde vertraag. Sulke koue toestande 

is ook oorsaak dat die bestuiwingsproses verhinder word en mille• 

randage en a.tl~aaop algemeen in sulke koue streke voorkom. 

Die grootste skade word egter deur die Suid•Ooste winde aan 

wingerde••• 
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wingerde gedaan, daar dit juis in die lente begin ~aai wanneer die 

wingerde uitloop. Sagte winde kan in hierdie tyd veral nuttig wees 

daar dit die bestuiwingsproses bevorder, terwyl sterk Suid-Ooste 

winde die blomme· sowel as die lote beskadig •. In Daljosaphat het 

die Suid-Ooste wind so'n deurtrekt dat dit selfs die jong stokke 

some afwaai, sodat daar paaltjies by geplant moet word om die atokke 

te besker,m. Om die wind minder vat te gee op die stokke word die 

wingerd rye oak dwars op die windrigting geplant en ook deur skerm.• 

laninga beskut. 

Aan die voet van die Wi teJenberge in Tulbagh vallei • gebeur 

di t soma da t die Suid-Ooste. wind_, wat bier oor die berg val, groat . 
ekade a.an wingerde aanrig, terwyl die wingerde in die Winterhoek 

feitlik geen skade deur Suid-Ooste winde kry nie. Die wind dam 

teen die berg op, sodat dit nie •n groot vat het op die wingerde 

nie. Ook is Ceria waar die Suid-Ooete winde oor die Hex Rivier-berge 

kom, word skade dikwels gely. In die Breederivier ... vallei, kom dit 

in die sy-valleie voor dat skade aan die eenkant, waar die Suid

Ooste winde oorval, gedoen word, terwyl die ander kant van die 

vallei waar die wind teen opdam feitlik geen skade ly nie. Suid· 

Oeste winde rig verder veral skade aan in Sir Lowry's Pass, 

Jonkershoek (Stellenbosoh), Franshoek, Groot• en Klein Drakenstein, 

en Agter Greenberg waar die winde 'n deurtrek.het, terwyl wingerde 

in Banhoek, aan die Noord-WestEl kant van Paarlberg, en Constantia 

beskerm word deur die berge waarteen die wind opdam. Waar winde 

skade aa.nbring in die voorsomer is dit raadsaa.m om die jong 

wingerde •• 
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wingerde lig te snoei, sodat daar minder kans is, dat die stokke 

sal verniel word. 

Wanneer die druiwe korrels reeds gevorm. is, bestaan die gevaar 

dat winde, as dit langer as 24 uur aaneen waai, druiwe sal verbra.nd. 

Dit word vererger deur die hoe temperatuur toestande wat daarop 

volg as die winde gaan 1~. Die lug is dan droog en die stil warm 

weer verbrand die jong druiwe, sodat skade veral aan tafel- en 

uitvoerdruiwe gedoen word. Sulke skades word venmeld in 'n rapport 

van 1904 wa.arin die volgende aanhaling voorkom. Niets beloofde 
" 

beter dan die wynoogst tot enige weeken. geleden. Maar de plotselinge 

heete luchtstroomen die over de wyngaarden joegen, deden zoveel 

kwae.d op een kri tieke periode 1 da.t er een emstig te kort in de 
l) 

opbrengst dit jaar verwacht wordt." Sulke warm winde neem soveel 

vogtigheid uit die grond en van die plant self, dat die wortels 

nie die plant genoegsaa.m kan vooreien nie, sodat stokke verbrand 

of ook aan apopleksie ly. Verder versprei winde ook wingerdsiektee 

soos swartroes en die klein gevleulde Phyloxera insek deur die 

wingerde. 

Wanneer die druiwe ryp is, word veral deur die waai van 

sandkorrels teen die druiwe, skade aan taf'el• en uitvoerdruiwe 

gedoen. Dit skaaf die waas van die korrel af sodat die kneus

plekkies ma.klik tot bederf oorgaan. Waa.r sanderige, losgronde 

voorkom word wingerde dus opgelei om die korrels te beskerm, soos 

b.v. die geva.l in Constantia is. 

'Iinde kan egter ook tot voordeel weee in sekere gevalle. Sagte 

winde vervoervvogtige lug ui t :l.ngeslote valleie 1 sodat di t •n be-

l) Landbou Joernaal ... Maart 1964. stryding .. 
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stryding is teen die vinnige ontwikkeling van wingerd.aiektes. In 

Die Drakenstein•vallei kom dit voor dat party wingerde so beskut 

is, da~ daar byna g'n lugtrek deur is nie. Hierdi~ ingeslote vallei 

wingerde is veral onderheweig aan oidium, sodat wingerdstokke wat 

besta.nd is teen oidium, hier moet,geplant word. In. 1907 het Swart. 

roes die Constantia wingerde erg a.a.ngetas, en die dele van die 

wingerde wat beskud was deur boomlanings en heinings was in •n 

veel slegter toestand as die wingerde wat nie beskut was nie. In 

die Helderberg wingerde is die gevaar vir Bwartroes en skimmel 

veel grater in die dele waar die wingerde beske~ is teen die 

Suid-Ooste wind, as waar daar 'n deurtrek is. 

Winde is ook bevorderlik vir die rosyntjie bedryf' 1 daar dit 

die drogingaprosea verhaas. Waar so'n deurtrek is, kan die druiwe 

in die koelte gedroog word, aodat dit nie nodig is om die produk 

te swa.wel nie. Hierdie ideale toestande kom voor in cli.e Breede• 

riviervallei• wat •n deurtrek vorm vir Suid-O~ate winde wat heel• 

wat verswak by Robertson en Worcester kom, en g'n skade doen nie. 

Stofstor.ms is veral lastig waar rosyntjies gedroog word, maar dis 

iets waardeur selde skade gely word in die distrikte waar die 

bedryf uitgeoefen word. 

Die totale oppervlakte waar die wynboubedryf beoefen word, 

word .beperk tot 'n groot mate deur onoorkomelike natuurlike fak· 

tore, sodat die area wat geskik is vir wingerde, van konstante 

a.ard ltan beskou word. Van hi'erdie natuurlike fa.ktore is die kli· 

maat sekerlik die belangrikste. Dis veral die reenval wat die 

uit- ••••• 
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ui teindelike hoof invloed ui toefen, daar d.i t die gevolg is van lug

druk, temperatuur en wind toestande, in medewerking met die alge

mene bou van die land. Die invloed, \78.t die kl.imaat uitoefen op 

die verbreiding, die lokaliteit in die distrikte, die bewerking van 

die 'Oingerde, die ontwikkeling van die d.ruif self en die drui:f'soort, 

bepaal die geaardheid van die p:roduk wat op die mark gebring word. 

Boos die klimaat beinvloed word deur die relief van die land, .,so 

beeinfluszt auch das Klima die Kultuur der Rebe und ebenso in hohem 
1) 

· .Ma.sze ikr Produkt". Die kwa.nti tei t van die produk word ke:nbaa.r 

deur die klimaat beinvloed. In die k:us distrikte met 'n algemene 

·vogtiger klima.a.t is die gemiddelde opbrengs 1)2 13er per 1, OOQ stok, 

terwyl dit in Worcester, Robertson en .die lta.rodistrikte •n opbreDgs 

lewer van 3 18ers per 1,000 stok, as gevolg van droer en warmder 

klimaat~ Ook is die invloed op die kwaliteit van die produk duide

lik \7aar te neem in •n algemene indeling ~ die produksiestreke. 

Die ligte en medium swaa.rwyne en die tafeldruiwe produksie val inc 

kusvlakte distrikte, terwyl die swaarwynsoorte en die roayntjie pro

dUksie in die Karo en Breederivier-distrikte gelokaliseer is. 

Die opbrengs per akker van Suid-Afrikaa.nse tvingerde is ge

middeld 50% hoer as van enig ander land - in die Karo is die op-
2) 

brengs selfs 100% hoar. 

1)' . 
Der Wein von Rebe bis zum konsum- F. Goldschmidt. 

2) 
Boerdery in Suid-Afrika - Febr. 1924. 
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Geologieae Invloede. 

Die betraklik hoe produkaie van die Suid·Afrikaanee wingerde 

is ten eerste afhanklik van die klimaat maar dat die produksie 

so besonder gunstig vergelyk met di~ van ander lande is ook toe 

te skrywe aan die grondgeaard.heid. Die groncte beperk nie die alge

mene verbreidheid va.n die wingerde nie, dus sal dit b.v. nie die 

grondinvloed wees, wat die wingerde alleen tot die westelike dis-
-· 

trikte beperk nie. Grande beinvloed wel in kleinere beeonderhede 

die lokaliteit van wingcrde in distrikte. Onder hierdie afdeling 

sal dit veral die gronde van die Suid-Westelike distrikte weest 

wat in aanmerking geneem word. 

Dit blyk dat die grande wat versprei is oor die valleSe en 

vlaktes, tot •n groat mate nog duidelik die verweerde produk is· 

van die oorspronklike geologiese formasies. Die grande van die 

Suid-Westelike distrikte van die Kaap-Provinsie is in hoofsaak die 

produk van die Malmesbury en Tafclberg sandsteen eerie. Hierdie 

grondsoorte het 'n algemene tekort aan plantvoedsels, behalwe waar 

granietmassas deurdring na die oppervlakte gronde, soos b.v. by 

Paarl, Ste1lenbosch, Ma.lmesbury en Saldanha. Hierdie granietgronde 

gee 'n ekstra potas voorraad aa.n die omliggende grande. Die bo€n

ste laag van die Kaapaisteem se ve~veringa produkte is gewoonlik 

van 'n lae vrugbaarheids gel'k'1.l te, daar di t die verweerde grande 

van die Tafelberg sandsteen is. Die Bokkeveld eerie van die Kaa.p

siateem bevat egter meer plantevoedsel, asook die Beaufort en 

Dwyka serie van die Karosisteexa. Die vrugbaarste gronde l~ in 

die sentrale Karo en Transkei gebied waar die dolonietmassas •n 

hoer •••• 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



114 

hoe'r waarde aan die Karosisteem gee. 

Die.MalmeiSbury leie is die oudate :f'orma.sie in die Suid-Vleste

like distrikte en dit bestaan uit leie en fyn kwartsiete. Die aerie 

vorm veral die gronde van'die kusvlakte en vorm hoer helling gronde 

alleen waar die dagsome bloot gel€ is. Selde bereik hierdie for

masie merkbare hoogtes. Die leie for.masie het min afwisselinge in ~ 

die algemene struktuur. Dit word e.lleen deurgebreek deur die a,ra

nietmassas en die kwa.rtsiet wat hiermee gemeng het, is gewoonlik 
, 

fyn gekristaliseer. :Seide leie en kwartaiet neem 'n geelbruin- of 

rooi kleur aan met •n aansienlike persentasie van klei daarin, 

maar sander organieae oorblyfsels. 

Die leie en kwartsiete, wat in die Ka.ap afdeling oorvreend die 

beetandele van die venveerde gronde is 0 loop op tot in Van Rhyne• 

dorp distrikte deur Paarl, Malmesbur,y, Piquetberg en Clanwilliam. 

Vanaf Tulbagh loop 'n strook vu.n die Yalmesbury leie forma.sie af. 

in die Breederivier tot aan die noord-westelike hoek van Swellen• 
l) 

dam distrik. Kleinere gebiede van die aerie is ook blootgel~ in 

Franshoek vallei, Elandskloof (Villiersdorp), Sondagskl.oof (Cale

don) en Blim en BrAd0sdorp~ Die mecs algemerie rotsgeaardheid in 

die Malmesbury aerie, is die sanderige klei ... lei grondc, maar die 

aamestellinge gee '» groot aantal afvisselende grondgeaa.rdhedea 

Kwartsiet is b.v. die oorweende bestandeel in llalmesbury en Tyger-

berg, terwyl die grande by Piquetberg, Van Rb.ynsdorp• ~ussen en 

Swellenda.m en in Worcester weer •n merkbare hoer perscmtasie ka.lk 

beatandele bevat. Groot verskilie in fiesiese samestellinge en 

gemiese ••••• 
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gemiese verbindinge bestaan veral waar granietmassas deurgedring 

het. Hierdie granietmassas het veral 'n euur karakter. Die groot

ste verbreiding van die granietmassas kom voor vanaf St. Helenabaai 

tot by Klein Dassenberg • tn afstand van 70 myl met hoogtepunte 

van 11 500 vt. by.Kapok• en Contreberge. By.Paternoster en Saldanha• 

baai is die graniet veral baie met die Malmesbur.y leie gemeng. In 

Malmesbury kom 'n oppervlakte van granietgronde voor van 26 myl lank 

en ongeveer 6 myl breed, waarvan Paardeberg die suidelike punt 

vor.m in die distrik. Paarlberg graniet grande l~ verder suid lange 

die deurbrekings sene. Aan die 9ostelike kant van die Bergrivier 

tussen Wellington en Paarl is nog •n lang nou streak graniet bloat 

gele onder die Tafelberg sandsteen formasie van Klein Drakenntein. 

In Stellenbasoh en :Pniel kom kleiner intrus.ies van graniet voor 

en dis geskei van die graniet ·van Helderberg deur Malmeaburg lcie 

en oordek met Tafelberg sandsteen. Kleiner graniet intrusies kom 

vaor in die auide van Caledon, in die Sondagsrivier valleie en 

in die ~estelike dele van Bredasdarp. In die nou streek Malmesbury 

leie noord van die Worcester verskuiwing,. is ten minote drie gra. .. 

niet intruaies maaz· di t is deur grondvervorminge ba.ie geaffekteer. 

Die vernaamste massa vor.m die hoe rug net wes van Robertson. Die 

aoatelikste granietmassa van die suidweste1ike distrikte ia in 

George met •n oppervlakte van 30 x 8 vkt. mylo 

Die grandsoart waarop die graniet die grootste invloed ap 

uitgeoefen het, was op die Malmesbury leie wat die grootste per

·aenta.sie klei bestandele bevat het. Dis nie alleen op die onmiddel-

like ., ... 
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like deurbrekingsgebied• waar die graniet 'n merkbare invloed op 

die aangrensende g:t·onde het nie. In die distrik·te van Ko.apotadb 

Stellenbosch en Paarl word die grande op 300 jds. afstand van die 

granietmassa nog duidelik in die fiesiese bestandele beinvloed. 
I Vulkaniese rotssoorte van 'n basiese karakter kom voor as 

dyke in die JJaJmea·bury leie naby Ka.apsta.d en Somerset Wea,. Tussen 

die Swartberge en Oudtshoorn ko9 in 'n strook ou sediment~re gronde 

voor vanaf Amalienstein to·t 'n pa.ar myl oos van Meiringspoort. 

Aan die weste is hierdie grande begrens deur die Tafelbergsa.ndsteen 

en Eokkeveld for.masies sowel as a.an die oostelike grens. Suid van 

hierdie formasie l& die konglomerate van die Uitenhage aerie tussen 

Meiringspoort en Ca.litzdorp. 

Die Tafelbergsandsteen is kenmerkend van die gronde van die 

Suid-Westelike distrikte van die Kaapprovinsie. Deur verwering en 

vervoering va.n die Tafelbergsandsteen formasie is die Ma.lmesbury 

l.eie en die granietma.ssas bloo·t gele. Die T.B.S,. Berge van Riebeek 

Kasteel, Simonsberg en Tafelberg is nog die oorblyfsela van die 

groot bedetking van die formasie. Die Olifantsrivier loop tussen 

die T.:B.s. :f'orma.eie van die Olifantsrivierberge aa.n die weste en 

die Koue Bokkeveld- en Cederberge aan die ooste. Die berge word 
/ 

voortgesit vanaf Ceres in 'n suidelike en oostelike rigting. Suid~ 

waarts strek.die Klein Drakenstein en Franshoekberge tot aan 

Kaap Hangklip aan die seekus. Diep klowe het in die reeks ontstaan 

deur grondverskuiwinge en erosie soos bN. Jonkershoek en Fra.nshoek 

valleie. Vanaf Ceres gaan die ooatelike vertakking aan die noorde• 

like ••••• 
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like kant van die Dreederivicr in •n suid-oostelike rigting, as 

die Langeberge. Die hoe platougcbied van die distrikte van Calodon, 

Bredaadorp en Robertson ten auide van die Breederivier, bestaan 

hoofsaaklik ui t v.srtakkingc van die T.B.S. bcrge wat suidv,raarts 

l.oop va.naf Slanghoelc. Die belangrikste hicrvan io die Drakensteino

die Sondcr-End-berge en die gebroke kuareeko vanaf Kaap Hangklip 

tot aa.n Kaap Agullas. •rusaen die T.E.s. berge van hierdie suidelike 

hoogland vorm d.ie :Sokkeveld fo:nnauic d.ie vernaamste landbougronde 

van hierdie streek. 

Noord van die Lnngebcrge, Outiniqua en Attaqua reekse lg die 

grootste verbreidine van dd>e Dokkeveld for.masie. Ook hier kom nog 

van die T.B.s. formasie voor waarvan die Swartberge die belang• 

rlkete is. Die T.B.S. word in die distrikte van Cla.nwilliam. en 

Ceres begrens deur die Wittebcrg serie.Vanaf die Touwsrivier vorm 

dit die noordelike grens van die Bokkeveld formasie en loop in 'n 

smal strook tot by Willowmore; vanwaar dit dan breer word en nit

loop ~an die ooskus, net noord van Port Elizabeth Baai. 

Die T .B.S. gee in die a.lgemeen 'n arm sa.ndcrige ven·eerde grond, 

maar waar dit 'n genoegsa.me reenval kry, is dit tog gcskik vir 

natuurlike plantegroei. Vir landbougronde bly di t tot 'n groat mate 

maar 'n swak grondsoort. 

Die Bokkeveld serie 1€ op die T.B~S. Dit bereik veral 'n 

a.ansienlike verbreiding tussen die T.B.S. bergreekse in Caledon0 

Bredasdorp en Swellencla.m met kle:!.nere vertakkinge in die Bree.cle

rivier tot by tliohels Pas. Die grootste oppervlakte vu:it 'die Bokke-

veld ~·· 
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veld f'orma..sie beslaan is egter die streek aan die lfoorde kant van 

die Langeberge, hoewe.l dtt deu:r T.B.s. en Uitenhage series onder

break word. Die :Bokkeveld eerie self bestaan uit verskillende groepe 

van sandsteen en leie waarin fossiele oorblyfeels voorkom. Die 

gronde aa.n die noorde kant van die Langeberge, in Worcester en in 

Robertson aa.n die suide.kant van die reeks, dui nog duidelik die 

grense van die verskillende grand for.masies aan. Aan die suidekant 

van die Breederivier is hierdie onderskeiding al moeilikt daar 

hierdie streke as gevolg van die grater verqe·rings invloed 'n be

treklik eenvormige verbreiding van die oppervlakte grande het. 

Die Bokkeveld grande is van die beste landbougronde in Suid· 

Afrika. Dit bevat veral die geskikte plantvoedsels soos potas 11 

stikstof., fosfate en kalk. 

Die Witteberg aerie bestaan uit sandsteen en kwartsiete 

waarin lei•lae met fossiele in voorkom. Die formasie kom veral aan 

die suidel1ke grens van die sentrale Karoplatou voor. Hierdie 

formasie is weens die geringe reEnval nie van veel landboukundige 

waarde nie. Dit kom oak as kleinere verbreidinge voor in Robertson, 

Swellendam en Riversdal. Aan di"e noorde word die Witteberg aerie 

begrens deur dwyka• en eccaformaeies; wat saam met die Beaufort 

eerie oorgaan in die karosisteem van die binnelandse platou. 

Die enige for.masie van die karosisteem in die \vynbou-area is 

•n klein gebied aan die weste van Worcester langs die Breederivier 

vallei; en aan die oorsprong van die Winkelhaaksrivier in die Koue-
' 

Bokkeveld, 'n lflein oorblytsel ·van die dwyka f'ormasie. Kalk _f'or-

ma.sies ••• 
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masies kom voor in Worcester lange die dwyka formasie by die Hex 

Rivier.valle1; aan die oos grens met Robertson, in Swellendam by 

Su~rbraak, in Riversdal aan die voet van die Langeberge en 'n ta.am• 

like oppervlakte tussen die Gouritz rivier en MOsselbaai ten aumde 

van die Attaqua berge. Kalkgronde1 is gewoonlik soetland bougronde 

wat deur die basiese karakter groat oeste oplewer. 

Grande wat deur winde neerge!l~ is, kom voor aan die kusstreke 

vanaf die mend van die Olifantsrivier tot a.an die Bergrivier. Agter 

Tafelbaa.i op die Ka.apse•vlaktes uord oak d.ie sandduine gevind. Aan 

die kuste van Caledon en Dredasd<lrp kom dit voor in die laer valleie 

a.a.n die kus 1 maar die grande bereik weer •n aansienlike oppervlakte 

aan die kus van Riversdal en Swellenda.mo Vfeens die la.e vrugbaar

heid van hierdie sandgronde is dit grotendeels ongeskik vir land

boudoeleindes. Alluwiale grande kom veer in die Berg-, Olifants• en 

Breederiviere, waar die intensiewe landbou bedrywe gekonsentreer is 

in die verakillende distrikte waardeur die riviervall~ie loop. 

Die algemene verbreiding van die vernaamste grondsoorte soos 

reeds behandel 0 gee die indeling van die grondverbreiiing in die 

Suid-Westelike distrikte van die Kaapprovinsie. Die grondformaaiee 

vor.m in die meeete gevalle deurlopende lae~ sodat dit verwarrend 

sal wees om die verbreiding in elke distrik afsonderlik te behandel., 

Dit sal die hele kousale verband van die geologiese ~or.rnaeies uit• 

mekaar ruk, om die samehangende tor.masies in aparte onderdele deur 

distriksgrense te deel. In elke distrik self is egter ook soveel 

afsonderlike grondsoorte as gevolg van die verskillende fieaiese 

en ••••• 
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en gemiese samestellinge en verbindinge, wat weer verskillend ver

meng is met meka.art dat tn poging om 'n grondontleding te gee, buite 

die bestek van die werk val. Verskille in grondsoorte kom nie alleen 
-selfde 

in verskillende dele van die/distrik voor nie• ·maar selfs in een 

wingerd is die verskille in grond soms duidelik sigbaar. Die doel 

is dus om alleen hier na te gaan in hoeverre die grondgeaardheid 

die wingerdbou in die algemeen beinvloed. 

Die klimaat, soos reeds ges:Len, is die beslissende faktor van 

die verbreidheid van die wingerde. Die grond bepaal tot 'n groot 

mate die opbrengs en die kwaliteit van die produk. Die waar~e van 

die grond berus op die fiesiese en gemiese samestelling daarvan. 

Hierdie samestelling hang af van die geaardheid van die oorspronk· 

like formasiet die verhouding waarin die vermenging tussen die ver• 

skillende soorte plaasgevind het, en die mate waarin die vermengings. 

proses op die verskillende elemente van die grondsoorte ingewerk 

het. 

Volgens die algemene grondverspreiding sowe~ as die klimaats

faktore wat die verwering van die gronde bewerkstellig, word die 

wynbou-a.rea. hier in twee groot a.fdelings groepeer. Di t is a.1 die 

gebied wat tussen die kus en die eerste bergreekse le, en die streke 

agter die kusberge. 

In die kus distrikte 1 d.w.s. Caledon, Kaa.pt Stellenbosch, 

Paa.rl, llalmesbury 1. Piquetberg, Cla.nwilliam, Van Rhynsdorp, Tullbagh 

en Ceres, is die vernaamste grondsoorte die llalmesbury leie, die 

granietma.ssas, wat daardeur gedring het 1 en die Tafelbergsandsteen 

wat ••• 

. j 
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wat in hoofsaak die boenste lae van die grondnedersettings in 

hierdie atreek vorm. Die 1Jalme1Sbury leie vtat die grootste per

sentasie van die oppervlakte v·an die kus distrikte beslaan, is in 

die meeste gevalle arm aan pla.ntevoedsel veral kalk en :fosfa.te. 

Die verweringsprodukte bereik die hoogste landbou waarde waar 

dit ver.ma~g is met granietgronde. Die granietgronde self is ~- ~ 

alleen tot nut as die verweringsproses die grande deeglik opge

breek het, sodat die verskillende verbin~inge in die graniet in 

b~ikbare plantvoedsel vonm vrygesit word in die gronde. Die gra

nietgronde bevat veral •n a.ansienlike potas voorraad, en daar die 

Halmesbury lei gronde sowel as die Tafelbergsandsteen betreklik 

arm aan potas is, is hierdie graniet vermengde gronde vera.l waarde· 

vol. Die granietgronde het ook •n voordelige invloed op die fiesiese 

struktuur van die !~lmesbury lei grond, da~r dit die vas, kleiagtige 

gronde los van mekaar en makliker bewerkbaar maak. Die waarde van 

die granietgronde as geskikte :Landbougrond hang nie in die eerste 

plek af van die massa nie, maar wel van die mate waarin die ver

weringsproses op die graniet ingewerk het. 

Die derde belangrike grondsoort in die kusvlakte is die Tafel

bergsandsteen formasie waaruit veral die bergreekse aan die rand 

van die platou bestaan. Die grootste verbreiding van die T.B.s. 
in die kusvlakte is in die westelike kusdistrikte van Clamvilliam 

en Piquetberg waar dit die hele kusbreedte 1 tot aan die Olifants

rivierberge belaan. Na die suid.e word dit deur die Malmesburyleie 

begrena vanaf die noordelike grens van Malmesbury*distrik, aodat 

dit •• 
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dit teruggedring word a.a.n die platourand. Die hoofgroep van die 

berge etrek suidwaarts, maar dit vor.m enkele vertakkings na die 

ooste soos b.v. aan die noordelike kant van die Breede Rivier, en 

die kleinere vertakkinge op die suidelike hooglande van die dis

trikte van Robertson, C~ledon en Bredasdorp. Die verweerde produk 

van die T.B.s. is in hoofsaak kwartsiet ·bestandele wat betreklik 

onvrugbare grand materiaal is,. Dit blyk uit die groot uitgestrekte 

gebiede van die kuevlakte in Piquetberg en Ulitnwilil.i"l1T&lo Die neiging 

van die grande om •n suur karakter te ontwikkel, en die diep 

sanderige geaqrdheid_ daarvan 1 maak die gronde verder ongeskik. Waar 

die T.B.s. in a.anralcing kom met die !ra.lmesbury le:i.e, vorm di t 'n 

gebroke klei grond wat vir landbcudoeleindes •n medium vrugbare 

grand is. Die sanderige gea.ardheid van die T.B.S. gee 'n losser 

struktuur aan die klei grande van die l!almesbury leie, 

In die algemeen beskou bet die grande van di_e kusvlakte •n 

tekort aan kalk bestandele hoewel 'dit {n die.noordelike distrikte 
I 

van Piketberg en 1~lmesbury 'n hoer persentasie bereik. Die gemid

delde persantasie kalk in die kusgronde ia ongeveer .1% Die be

treklike afwesigheid van kalk in die verweerde gwa.ll'teif!tgrdnde 

van die graniet en T.B.s. formasiea gee aan die grande 'n suur 

karakter en van medium vrugbaarheid. Die pereentasie potas is in 

die meeste gevalle klein b.v. in Franshoek• en Malmesbury, Ook 

fosfor bestandele skiet in baie gevalle tekort 11 Die algemene fie

siese toestand van die grande hang nou saam met die oorspronklike 

geologiese grondlae. Die verweerde bo-gronde van die valleie is 'n , 

mengsel ••• 

~------------------------------------~------~~~----
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mengael van die ontbinde granietgronde wat die vrugbaarheid van die 

T.B.S. verhoog en aa.a.m met die l!a.lmeaburyleie 'n maklik betrerkbare 

grondlaag vorm. 

Die gronde sal due die grootste vrugbaarheid besit 1 waar die 

drie for:masiea in ver.menging met mekaar voorkore. Die T.B.s. het as 

~lleen staande·grondsoort die laagate waarde veral waar die reenval 

ook nog gering is 1 soos b,v. :in Clanwilliam en lla.lmesbury kusdis

trikte. 'n Te groot reenval SODS op die kusvlaktes van die Kaapse 

akiereiland verhoog ook nie d:le grondwaarde nie daar slegte natu.ur

like drcinering die grande te nat en koud hou, 

'Die grand formasie van die distrikte agter die eerste berg

reeks verskil, soos reeks beskry~re, van die k~svlakte, daar dit in 

hoofsaak bestaan uit die Bokkeveld aerie waartussen bergreekse van 

T.B.S. formasie indring, met die noordelike rand van die Witteberg 

for.masie. Die enigste llclmcsbury leie, wat in hierdie gebied voor

kom, ooreenkomstig met die van die kusvlcl~te is die strook wat uit 

die Tulbagh vallei in die Breede Ri vier afloop tot aan Swellendam.. . 

Die Bokkeveld formasic is in hierdie gebicd nie alleen die ver

weerde grondsoprt wat die oppervlakte verbreidheid betref nie 0 maar 

di t is ook die vrugbaarste grondsoort van hiel'die platou formasies. 

Die Bokkeveld formaaies bestaan uit sandstcen en lei bande wat 

ryk is aan plantevoedsel bestandele. Dit is ook die oudste rots 

formasie waarin fossieloorblyfsels voorkom. Hierdie formasie is 

uniek - "This series b.a.s not been found elsewhere in South Africal'l) ' 

Die kg.l.k geaardheid in hierdie formasies gee tn algemene basiese 

1) F.H. 1ifi3,tch - Corstorphine Geology of S.A. -Bls.?5.(tarakter •• 
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karakter aan die grande van die Klein Karo, daar die Bokkeveld· 

gronde veral ryk is aan potas• asook aan fosfor en stikstof. Die 

formasie in hierdie streke wat enigsins vergelyk met die T.B.s. is 

die Wittebergsisteem aan die noordelike grens, maar daar dft nie 

so'n groot verbreidheid het nie, het dit maar 'n geringe invloed 
• 

op die geaardheid van die grande. In die Breederivier kom die 

meeste verskillende formasies voor in hierdie gebied, maar daar 

dit klein is in oppervlakte, het dit alleen lokale invloede in 

Wingerde. 

Oor die algemeen beskou j_s die Klein Karo gronde veral ryk 

aan kalk bestandele sodat die grond geaardheid van 'n baaiese 

karakter het. Die potas persentasie neem veral toe, vanaf' Worcester 

na Oudtshoorn, en dit is juis hierdie groot potae gehalte wat die 

Karogronde die vrugbare eienskappe gee. Hierdie grande het fieaies 

*n los struktuur en die lei en kalklae in die ondergrond verhoog 

tot 'n sekere mate ook die waarde van hierdie gronde. Waar die 

T.B.s. veral voorkom soos by die Langeberge, het die grande ook 

'n effens suur karakter maar dit kom veral voor aan die kusstreke 

waar die reenval hoog is, 

Die gemiese en fiesiese hoedanighede van hierdie gronde, be

teken egter in die landbou nie veel, as daar nie 'n voldoende 

reenval is nie, Die vrugbare dolomietgronde in die sentrale Karo, 

is b,v. as ge•olg J.an die gebrek aan reenval van geringe waarde 

vir die ontwikkeling van landboubedrywe. Die distribusie van 

die reenval in die Suid-Westel:lke distrikte is reeds onder die 

klimaat •••• 
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klimaa.t behandel. Wat due nog hier oorbly is die invloed wat ree·n 

op die verskillende grondsoorte uitoefen. 

Die waarde van ree·nval hang ten eerste af van die hoeveelheid 

water wat deur die grand opgeneem word in 'n minimum tydverlo.op. 

Hierdie eienskap van grande word bepaal deur die fiesiese struktuur 

van die grond. Gronde wat baie fyn verdeeld is, soos b.v. klei·

gronde1 neem water moeilik op, sodat die oppervlakte vloei op 

sulke grande veral, betreklik groat is.Sel!s wanneer sulke grande 

bewerk is,neem dit min ree·n o.Pt en sak weer so gou vas, dat die 

gronde ekonomies nie veel waarde besit nie. Die gevaar due van 

aulke strawwe grande• is veral in gebiede waar die ree·nval aan-
' 

sienlik is, soos b.v. in die Kaapse skiereiland, of waar besproei• 

ing gedurende die hele jaar DK)et toegepas word. Klei grande is 

veral nadelig waar di t i.n die bo-gronde voorkom in streke met 'n 

groat reenval, daar die water die temperatuur van die grande lank 

la.ag hou. Hierdie lae temperatuur toestande in die lente is uiters 

nadelig vir die bloei van wingerde. In dro~ streke, waar dit op 

die oppervlakte voorkom, is .su.lke klei grande bevorderlik 'Vfir •n 

groot verdamping 1 terwyl die opneem moeilik is. Waar klei gronde 

in die ondergrond voorkom is dit minder nadelig maar die gevaar 

bestaan dat wingerde 1 wat besproei word en gewoonlik op gelyk · 

vlaktes gelee is, nie 'n genoegsame dreinerine het nie. Waar die 

klei of lei gronde nie binne 'n diepte van 3t vt. voorkom niet kan 

dit,wel in die grondlae daaronder as 'n reservoir dien. Beter is 

egter •n poreuse ka.lk klip of gruis ondergrond waar die water kan 

insak ••••• 
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ineak• maar behou word sooa dit b.v. die geval in die Karodietrikte 
. 

is, waar kalkklip lae in die ondergrond voorkom. Die lei lae wat 

ln Robertson en Swellendam in die ondergrond voorkom1 is,die oor

eaak dat brak na die oppervlakte grond op sommdge plekke gebring 

word of kort onder die oppervlakte tot •n harde pan vorm. Dit was 

b.v. die ooraaak van die mislukking van wingerde in Montagu dis-. 1) . 
trik in 1904 omdat besproeiing te dikwele toegepas was en daar 

die dreibering swak was, h.et die hoofwortels van die stokke ver-

gaa.n. 

Diep sand gronde neem water maklik op en waar lei lae in die 

ondergrond voorkom is sulke gronde wel van landboukundige waarde 

in dele waar die reenval skaars is, b.v. in die Karodistrikte waar 

die Bokkeveld leie in die ondergrond keer dat die water voorraad 

nie buite bereik wegsak nie. Vlak _sand gronde is geneig om !n groot 

verdamping toe te laat sodat dit veral op dergelike gronde is dat 

brak in Swellenda.m en ltiversdal voorkom-~, Waar sandgronde op ~ei 

ondergronde rue met •n goeie dr.einerings helling, word brak gro

tendeels uitgeskakel. Diep sand gronde met geen vaate ondergrond 

laag 1 trek die water voorraad buite bereik van die stokke se wortel~ 

Sulke diep sand gronde kom voor aan die kuete van Clanwilliam en 

Piquetberg distrikte. Die leaasand gronde van die Bokkeveld for.mSsie 

wat in Ladismith en Oudtshoorn distrikte op •n poreuse kalkklip 

laag 1~. trek die water gou in en bewaar dit in die ondegrond lae 

van spoedig te verdamp. Waa.r dreinering hier toegepas word is die 

gevaar van oorbesproeiing heelwat kleiner as in Robertson en 

l) Landbou Joernaal - Junie l~Q4. Swellendrum •••• 
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Swellendam distrikte. Hie!!die waterhoudende vermoe van die grande 

van die Klein Karo eaa.m met die natuurlike vrugbaarheid van die 

~okkeveld tormasie• maak dit gebied tussen die Lange- en Swarteberge 

tot die beste grande van die landbou area. Die gedeelte van die 

Bokkeveld formasie wat vanaf Ceres noordwaarts strek, is so smal 

dat die T.B.s. gronde aan die weste 6n die Witteberg eerie aan die 

oostelike grens daarvan, die waarde baie verlaag en die grande selts 

'n suur karakter gee. 

Die geringe reenval, die noodsaaklikheid van besproeiing en 

die feit dat die beste verweerde grande meesal in die valleivlaktes 

gelee is• skep in die Ereederivier en Karodistrikte• geheel ander 

toestande waardeur die waarde ·van die reanval bepaal word, as b.v. 

in die kusdietrikte. 

In die kusdistrikte is daar, weens die algemene grater reen

val en die klei geaardheid van die Malmesbury le.i grande 'n grater 

afloop van oppervlakte water. Dit word ook verder bevorder deur 

die hellingligging en betreklik vlak grande van die distrikte aan 

die bergreeka grens soos b.v. Paarl, Stellenboach, Tu.lbagh en die 

Kaap. Die ondergrond van die hellings is c5t verweerde graniet 

gruis grande, soos b.v. by Paarlberg 1 Paardeberg en Riebeek Kasteel, 

of T.:s.s. gruis en leie soos by Franshoek en Drakenstein. Hierdie 

ondergronde van die hell1ngs het, as gevolg vanhulle growwe atruk

tuur1 'n goeie water kapasiteit, sodat besproeiing hier nie nodig 

'is nie. Verdamping is in die ~lSVlakte distr1kte betreklik gering 

in vergelyking met die verdam.p:lng van die Karodistrikte. Die ge. 

vaar bestaan due dat in valleie en riviervlaktes waa.r die lfalmes- · 

buty •••• 
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bury leie gewoonlik die ondergrond lae vorm, die gronde te nat 

sal bly. Dreineringswerke is due in die laag gelee wingerde van 

die Kaap, Stellenbosch, Wellington en ook Tulbagh nodig. Die ge

vaar van brak bestaa.n grotend.eels nie in hierdie distrikte daar 

die groot a.floop van water erl die betreklik klein verdamping, di t 

teenwerk. Die grande neem water in die a.lgemeen moeiliker op as 

l 

die grande in die Karodistrikte, weens die betreklik hoe persentasie 

klei en lei bestandele in die Malmesbury serie, maar daar die re!n

val soveel grater is en die v·erdamping soveel kleiner, bly die 

vogtigheidsgehalte van die kusvlakte hoSr as in die Karostreke. 

Die distrikte van Yalmesbury, Piquetberg en Cla.nwillia.m kom tot 

'n sekere tnate ooreen met die· J3reederivierdistrikte• Dit het n.l.. 

•n kleiner re~nval. 'n grater verdrumping weens die hoer breedte 

ligging, en 'n sanderige gebroke kleigrond wat water ma.klik op

neem maar ook spoedig verloor deur verdamping. Die vogtigheids

gehalte van die gronde is dan ook heelwat kleiner as die meer 

suidelik geleG ~lsdistrikte. Die wingerdgronde van die kusdistrik· 

te het in die algemeen dus, tenspyte van 'n groter afloop weens 

die hellingligging en grondgeaardheid, tog tn groter vogtigheids

gehalte weens die groter reenval en kleiner verdamping; as die 

Karodistrikte. 

Die temperatuur van die gronde hang saam met. di~ algemene 

vogtigheidsgeha.lte van die grond, sowel as die fiesieae same

stelling daarvan. Gronde wat veral 'n aansienlike\persentasie 

growwe klippe en gruis bestandele bevat, hou ook dfe grondstruk• 

tuur •••••• 
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tuur grof verdeel. Die lug te~peratuur het dus 'n groter invloed 

op die grand as wanneer die gr1onde in 'n fyn verdeelde toestand is. 

Die betreklik hoe grond temperature van die Karodistrikte is toe 

te skr.ywe aan die losse ~rondgeaardheid sowel as die ysterklip 
lJ 

besta.ndele in die grand• Wann gronde verhoog die groeikrag van die 

stok en dit is hieruit ook duidelik waarom die Karodistrikte so'n 

groat opbrengs jaarliks lewer. 

Lasgronde het 'n laer ondergrand temperatuur as vas gronde, 

sodat dit veral naodsaaklik is om wingerdgrande in die samer maan

deliks los te hou. Die temperatuur bo bewerkte grand is amtrent 
2) 

40C laer as die onbewerkte grand. Vir hierdie selfde rede is dit 

wenslik om grande nie in die lente maande waar laat ryp voorkom 

te bewerk nie. Wingerde ryp b.v. in Prince Alfred•s Hamlet in die 

War.m Bokkeveld doad• saver as die grand bewerk is, terwyl die ge

vaar verdwyn nadat dit gereen het. of die grand besproei is. Los 

sanderige grande verhaag due die gevaar van ryp toestande, maar 

waar die grondstruktuur grof en klipperig is• kom hoe grondtem

perature nie voor niet omdat die k~ip beetandele as temperatuur

geleiers dien. Koel grande verminder oak die gevaar dat druiwe 

verbrand deur uitstraling van die grondoppervlakte, Die kleur van 

die grande beinvloed die grondtemperature in soverre, dat in die 

algemeen danker gronde 'n hoer grondtemperatuur het as b.v. ligte 

sanderige-klei grande. Die grondkleur van die Karodistrikte wat 

i) 
2) 

c. F. Juritz • Agricultural Sails.af the Cape 
l?rovince. 
A. I. Perald • Handboek aor W,ynbau. 
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danker o:f rooi is, het veel daarmee te do en dat die drui'ile vi·nnig 

inryp. 0'6k dra die donkerder verweerde granietgronde van :Paarlberg 

daa.rtoe icts by om die produk vroeer op die mark te bring as die 

vaal en grysagtige gronde van Stellenbosgh en Kaapafdelings. 

Grande beinvloed die produk tot 'n groat mate, in sove~re dit 

die onderstok beinvloed. Die grond is die vernaamste :faktor wat 

die geskiktheid van die onderstok bepaal. Van die onderstok se aan

passingsvermo@ hang die suksf:Js van die wingerd tot 'n groot mate 

af .. 

Die Amerika.anse onderstok is die mees gebruikte onderstok 'in 

die Suid-Afrikaanoe wingerde daar dit baie goed b~ie klimaa.ts• 

omstandighede aanpas. Die eerate Amerikaanse onderstokke ia in 

1892 ingevoer as •n redmiddel teen die Phyloxeaa wat ses jaar van 

te vore in die Suid-Afrikaanse wingerde verskyn het, Daar moet 

ee;ter wetenskaplik tewerk gegaa.n word om die regte Amerikaa.nse on• 

derstok onder die geskikte omsta.ndighedc te kweek, Die toename in 

die produksie vergelyk swak met die ver.meerdering van die aantal 

stokke • en di t is heelmoontlik te wyte aan die· verl(ecrde gebruik 

van die onderstok• Die voorkeu.r word egter gegee aan 'n ge~nte 

stok daar dit nie alleen beter bestand is teen siektes nie, maar 
l) . 

dit word ook beweer dat die oeste groter en van 'n beter kwall-

teit is. 

Die Amerikaanse onderstok is in die algemeen baie kieakeurig 

wat die aanpasaing by grondgeaardhede betref, sodat die een onder-

l) Illustrated Official Handbook of the Cape and 
s.A. ( 189~). 

stok ••• 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



l3l 

stok in een deel van 'n wingerd gaed beantwaard, terwyl dit in 'n 

ander deel daarvan gladnie graei nie. In die geval is dit dus nie 

die klimaatsinvloed nie• maar dis direk die grand geaardheid wat 

die bruikbaarheid van die onderstok beinvloed. Die moeilikheid 

hier is om die regte stak op die regte plek te kweek. 

Die Jacques anderstak it3 in 1892 ingevaer as anderstak teen 

Phylaxera, maar dis gevind dELt di t ap sommige grande bea.ntword 1 

maar op ander gronde tog deur Phyloxera aangetas word. Deur proewe 

is dit gevind dat die Jacques goed groei op gebroke gronde, wat 

goed water vat maar nie gou uitdroog nie. In De Dooms waar die 

leemgrande diep en los is, beantwoard die Jacques swak. Die gro~de 

dreineer na die ondergrond na. besproeiing en daar die verdamping 

hoog is, word die bogrond spoedig weer droog. Die gevolg van die 

herhaalde besproeiinge met die afwisselende droe tye, skep sulke 

gunstige toestande vir hie bevordering van Phyloxera, dat die 

Wortels van die Jaoques hie~ ook aangeta,s word. In Slanghoek,waar 

die gronde gebroke klei•leem-g.ronde is, met sandsteenklippe op 

•n 15" diepte in die ondergrond 1 beantwoord die Jacques wee.r ui t .. 

stekend• hoewel dit in Robertson• Montagu en Worcester nie aa 'n 

baie geskikte onderstok beskou word nie. Uitsonderinge kom in laas• 

genoemde streke voor, waar klei of lei lae op 'n diepte van tussen 

2 en 3 voet in die ondergrond 1#. daar di.t vir die algetneen 'n 

vogtiger grond het. Op gebrokE~ graniet-en lei-gronde eoos b.v. in 

Paarl, Constantia en Stellenbclsch beantwoord die Jacques goed, 

daar dit betreklik diep, koel gronde is. In Stellenboach kom dit 

voor da.t die stok in potklei-gronde moeilik·groei, terwyl dit 

in •••• 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



132 

in die koel leemagtige sandgronde goed betaal. Ook in Daljosaphat 

ly die Jaoques aan Phyloxera, omdat verdamping deur die kleiagtige 

gronde, met behulp van die deurtrek wat die wind hier het, so vin

nig plaasvind dat die gronde in die lente alreeds betreklik droog 

is. 

Die Ripana moet op diep, koel gronde geplant word en is ook 

•n stok wat bestand is teen die Phyloxera. Maar terwyl die Jaaques 

nie in kleigronde beantwoord nie, is die Riparla ook bestand teen 

Phyloxera in selfs taai kleigronde soos b.v. by Daljosaphat. Die 

Ripana is veral uitstekend in kloofgronde met 1 n effens suur karak

ter. Dit groei dan ook moeilik op effens vlakkerige gronde daar 

dit nie te goed teen droogte bestand is nie. In De Doorns kom b.v. 

dele voor waar die Ripada in die diep alluwiale gronde goed beant. 

woord, maar waa.r die gronde deur natuurlike dreinering droog gehou 

word, is dit mi.nder bestand. In Helderberg; waar die grond. swakker 

is, maar 'n groter vogtigheidsgehalte het, beantwoord die Riparla 

selfs op vlak kleiagtige gronde, hoewel die natuurlike dreinering 

verhoed dat die grande nie te nat word nie. Die lUparla groei moei• 

liker in droe of te nat gronde maar kan in kleigronde goed bestaant 

terwyl die Jacques nie daarin wil groei nie, maar meer droogte en 

.vogtigheid kan staan. So b.v. ly Hanepoot op Riparia ge6nt 1 in 

Slanghoek, meer as wanneer dit op Jacques get!nt is, omdat die 

vogtigheidsgehalte van die ondergrond die atloop van Hanepoot lJ 
Ripana, wat nie 'n vogtige ond.ergrond moet h~ nie• veroorsaak. 

1) Landbou Joernaal • 1912. 
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Die Metallica onderstok i.s veral geakik vir die Karogronde, 

waar di t nie te diep is nie, em ook nie te droog word nie. In 

kleigronde, veral in die kusvl.akte distrikte, bea.ntwoord JAetallica 

swak en word deur Phyloxera aangetas. Waar die dreinering egter 

goed versorg is en die gronde diep bewerk word, lewer die Hetallica 

selfa in die distrikte van Stellenbosch, Paarl, llalmeabury• Riebeek, 

Darling en Tulbagh bevredigende oeste. 

Stokke wat veral geskik i.s vir die droe Karo klima.at is die 
l) 

1202, Rupostris du Lot en die Berlandioa, hoewel hulle ook in 'n 

groot verskeidenheid van gronde goed beantwoord. In die vogtige 

gronde van Helderberg en Retreat laat die 1202, Hanepoot baie af· 

loop 1 terwyl die 101-14 juis weer geskik is in hierdie gronde. Ook 

die 420 A onderstok beantwoord op kleiagtige gronde in die kus• 

distrikte. 

Die stokke kan op die regte grande staan en tog kan 'die oeste, 

weens onvoldoende wingerd beWt;!rking, swak en onwinsgewend wees. 

Die bewerking van wingerd is in hoofsaak om sorg te dra, dat die 

vogtigheidsgehalte van die gretnd die beste gereguleer word om 

voldoende te bly vir die voeding van die stok. Dit wotd bepaal 

deur die diepte waarop die gronde 6mgewerk word en die dreinering 

van die gronde. 

Die wingerdgronde teen dj.e einde van die l?de eeu, was meeaal 

klipperige onvrugbare gronde vraarop koringbou nie kon toegepaa 

word nie ..... alleen die Kompanj.e-wingerde het die voordeel van goeie 

gronde teen die Wynberg hange gehad. Nadat die beperkinga egter 

weg .. ••• 
l) Landbou Weekblad - Feb. 19~>0. 
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weggene~m is, en die kolonie na die Eergrivier vlaktes uitbrei, is 

die vrugbare rivier• en valleigronde algemeen as die geskikte win~ 

gerd grond beskou. Di t het g1·oter oeste opgelewer en die bewerking 

van die gronde was ook makliker as teen die bergharige. Met behulp 

van betere werktuie en metodea van wingerd versorging, het dit ge. 

blyk dat die vrugbare gronde nie altyd die beste produk lewer nie. 

Die medium vrugbare gronde van die hellinga ia veral die geskikte 

gronde vir tafel• en uitvoerdruiwe. Vrugbare gronde gee groter 

oeste, 1naar die produk ia te sag vir uitvoer. Vir hierdie rede is 

di t da t die tafeldruiwe hoofsaaklik in die kusvl_akte helling 

gronde gekweek word. Die wingerdgronde word langsamerhand na die 

heuwel en berghellinge uitgebrei, waar dit onafhanklik van beaproei· 

ine; is. Het grootste gedeel t•3 van onze heuvels kan in wingerden 
" herachapen worden, maar dan moet de grond ten minste 24" tot 30•• 

. 1) . 
losgemaakt zijn~. In ondie~ronde groei wingerde van 2 tot 5 jaar 

goed• en daarna gaan dit agteruit 1 dit lewer awak oeste en word 

maklik deur wingerdsiektes aangetas. 

Gewoonlik word wingerde 1;ussen 24t:t en 30 a diep gedolwe. Sulke 

grande is lugtiger en warmder sodat dit die atolcke goedblaat ont

wikkel, en die vrug beter ryp word. Sulke sterk stokke lewer nie 

alleen groat en kwaliteit oeste nie, maar dit is ook meer bestand 

teen wingerd siektes in groot temperatuur verskille. Waar swaar 

klei- en leemgronde voorkom is dit nie wenslik om diep te dolwe 

nie, daar sulke gronde dik\vels ui t die ondergrond op die oppervlak

te gebring word en 'n ongunstige bo-grond vorm. Dis beter om in 

l) Landbou Joernaal - Julie 1912. hierdie --·-
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hierdie geval die gronde om te ploeg soos dan aok in die meeste 

gevalle in die Breederivier distrikte gedaen word; wa.ar die vrug

baarste deel van die grond op die oppervlakte 1~. Ook word gronde 

in Ladismith en Oudtshoorn meesal net diep geploeg om te verhoed 

dat •n te groot·persentasie kalk uit die ondergrond met die bo-

grond sal meng. 
I 

In Woroester 0 Robertson en Montagu, waar die ondergrond dik• 

wela •n brak geaardP,eid het, beweer sommige boere dat dit aok 

beter is om die grande te ploeg. Dit is egter twyfelagtig of dit 

brak toestande sal verbeter
111 

daar diep dolwer.met 'n graot beeproei• 

ing daarna en deeglike dreinering, brak toestande wel sal ver

beter. Waar grande nie goed dreineer kan word nie, is dit onge

twyfeld beter om die gronde net te plaeg en die bagrand goed los 

te hou. 

Waar die reenval minder as 20" per jaar is 1 is bespraeiing 

in die meeste gevalle nodig. In die distrikte van Yalmesbury, 

Piquetberg en Tulbagh, met •n ree'nval van gemiddeld 18" per jaar1 

is besproeiing nie algemeen nodig nie, daar die ligging ten opsig• 

te van die see die temparature matig en die lug 'n grater vogtig• 

heid.sgehalte gee. In Tulbagh word 'n gemengde toeetand gevind • 

di t 1~ op die grens tussen dit3 gebiede wa.t sonder besproeiing 

wingerde kan kweek, en di~ wa.~1.r die wingerde afhanklik is van be• 

sproeiing. In Tulbagh en Ceres word die wingerde in die rivier 

vlaktes waar die grond gewoanlik van 'n sanderige geaardheid is, 

in die voor .. eomermaande bes:prc•ei, maar die helling wingerde be-

hou ••••• 
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hou genoeg vogtigheid sodat dit nie besproei word nie. In Worces

ter is die grootste gedeelte van. die wingcrde onder beaproeiing0 

terwyl die wingerde in Robertson, Montagu, Ladismith en Oudtshoorn 

geheel afhanklik is van winter :::~owel as somcr besproeiing. Ook 

tussen d.ie bergvalleie van Caledon en Bredasdorp word \vingerde be

sproei na gelang die jaarlikse ree"nval ongunstig is of nie. In 

Clanwilliam en van Rhynsdorp, VIaar die ree·nval gemiddeld tussen 5t:t 

en 8" jaarliks is, in die Olifantsrivier vallei, moct besproeiing 

ook gedurende die hele jaar toegepas word. Die distrikte, wat dus 

'n genoegsame reenval het waardt~Ur besproeiing Ui tgeskakel word, 

is die kusvlakte distrikte van Ualmesbury, Paarl 0 Stellenbosch 0 en 

die Kaap. 

Wingerde word in die algemeen ten minste een keer voor die 

winter goed bemee en die gronde omgewerk. In die distrikte waar 

besproeiing nie nodig is nie, is verdere bewerking gedurende Julie 

en Augustus nie nodig nie. Waar besproeiing gedurende die hele 

jaar toegepas word, moet die grande na elke besproeiing losgewerk 

\vord om ve:r.damping teen te werk. Dreineringswerke is in die kus• 

vlakte distrikte sowel as in die Karodistrikte nodig 0 maar dit is 

veral in die laag gelee· gronde van die kusvlakte waar di t 'n ver

eiste is. Koue winter temperature in die lente veroorsaak r'9P toe

stande in Ceres distrik, en besproeiing word hier by die hand ge

neem in die maa.nde om dit teen te werk. Waar losgronde •n laer 

temperatuur het as onbewerkte gronde is dit ook wenslik in hierd.ie 

distrik om die wingerde nie te vroeg te bewerk nie. Di t is egter 

tn ••• 
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'n uitsonderinga gevalt daar dit juis hoG. temperature is• waarteen 

algemeen in Suid·Afrikaanse wingerde moet gewaak word. In die alge

meen kan 'n deeglike somerbewerking van wingerdgronde noodsaaklik 

beskou word om die grand temperatuur laag te hou en verdamping te 

verminder. 

Die wydtes van die wingerdrye hang af van die vogtigheids

geha.l..te en die vrugbaarheid van die grond. Waar grande baie koud 

is, soos b.v. in Ceres, kan die bewerking vlakker wees, daar die 

wortels 'n hoer grond temperatuur kry as di t vlakker groei. Die 

groei van die stok word dus hier, by uitsondering, begunstig deur 

tn betreklike vla.k grondbewerking. In hierdie geval is dit dan ook 

beter om die wingerdrye verder van mekaar te plant as die gemid

delde wydte~ Die rye wydtes in Ceres is dan ook gemiddeld 5 x 5 vt. 

sodat die grond beter deur die son kan beskyn word. Waar verdamping 

'n hinderlike faktor is, word die wingerdrye nader aan mekaar ge

plant, sodat die stokke die grond m.eer besl~adu. In Montagu kom 

wingerdetokke 3t4u x 3'4" voor. Hier word brak due ook tegelyker• 

tyd teengewerk. Waar son beskyning in die kusvlaktedistrikte •n 

belangrike noodsaa.klikheid is, word die wingerdrye in die algemeen 

wyd geplant, soos b.v. 4 x 4 tot 5 x 8 vt. In die distrikte van 

Paarl, Stellen~soh en Kaap. Die wydtes van die wingerdrye word 

nie alleen deur die vogtigheidsgehalte van die grand bepaal nie 1 

maar dit hang oak af van die vrugbaarheid van die grand. Die 

wingerd Wydtes van MOntagu kan moeilik ekonondes wees, as die 

grande nie so vrugbaar was nie. In die minder vrugbare grande 
/ 

van die kuevlakte is Wyer r.ye nodig. Waar tafeldruiwe gekweek. 

word •••• 
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word en die kwaliteit veral van eerste belang is, word r,ye wyer ge. 

plant,b.v. 4' x 8 1 in Constantia en 5'' x 6• op die vrugbaarder, 

warmer gronde van Paarlberg. 

Met oestyd behoort geen wingerd besproei te word nie, daar 

dit •n sagte waterige produk lewer, wat vir tafeldruiwe, wyn en 

rosyntjies ongewens is. •n Maand voor oeatyd is die laaste geskik• 

te besproeiing van tafelwingerd moontlik, en ongeveer 14 dae voor 

oestyd kan wingerd vir wyn produksie nog besproei word, daar kwa. 

liteit in die laaste geval nie so•n groot vereiste is as vir tafel-

druiwe nie. 

Die bemesting van wingerde hang af van die plantevoedsel 

waarde van die grond. In die Karodistrikte vanaf MOntagu tot by 

Oudtshoorn .het die gronde gewoonlik aansienlike persentasiea kalk, 

potas, stikstof en fosfor voorrade, sodat veel minder bemesting in 

hierdie distrikte nodig is, as in die kusvlakte gebied. Weens die 

suur karakter van die grond formasies van die kusvlakte en die 

afwesigheid van een of meer van die plantvoedsels in die meeste 

wingerde, is •n veel grater bemesting in hierdie distrikte nodig. 

Met die bemesting van wingerde voor die winter, word gewoon

lik fosfate in die ·grond gewerk om die plant genoegaame voeding

stowwe gedurende die winter.maande te gee. In Augustus maand, voor-

dat die bloeityd begin, word 'n stikstof bemesting gegee om die 

stokke geil te laat ontwikkel. Potas bemesting kan 'n maand later 

gegee word• daar dit veral die kwalitei~ produk v~rhoog. Die groot 

potas voorrade in die Bokkeveld formasie is 'n bykomende faktor 

wat ••.••• 
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wat die suikergehalte van die Karodistrikte so hoog bring. Die ge• 

wone mengeel vir wingerd bemesting bestaan uit 1,100 pd. superfos-
. . 1} 

fate; 680 ~d. regerings ghwa.no en 220 pd. sulfaat van.potas. Van 

hierdie bemesting is 1t200 pd. per morg nodig vir die meeste grande 

van die ku~vlakte distrikte, terwyl &QO pd. per morg voldoende ·is 

in die Karodistrikte met die hoe natuurlike vrugbaarheid. 

Die jaarlikse gemiddelde opbrengs van die distrikte van Ma.l

mesbury, Paarl, Stellenbosch, Kaa.p, l?ique.tberg, Cla.nwilliam en 

Ca.ledon i~ due lt ltfl!r per l.ooo stok terwyl die Karodistrikte en 

die wingerde van die Breederivier-vallei 3 t8er per 1000 stok 

produeeer. Hierdie groat opbrengs van die Karodiatrikte is tot 

'n groat mate toe te skrywe aan die grondvrugbaarheid. Die algemene 

tekort aan plantvoedsel in die grondf'ormasies van d.ie kusdistrikte, 

is een van die bykomende oorsake vir die kleiner opbrengs van bier-

die streke. 

Ook die kwaliteit van die produk verskil duidelik tussen die 

kusvlakte en die binnelandse distrikte. Die verskil kom uit in di~ 

soort wyn wat in die twee gebiede geproduseer word. Daar dLe grande 

v~n die kusvlakte gebrek het aa~tikstof groei die wingerd minder 

weelderig, die tekort aan fosfate gee die kleiner opbrengs en die 

gebrek aan potas is die oorsaak, dat die suikergehalte van die 

druiwe laer is, as in die Karodistrikte. Die Kaap, Stellenbosoh, 
wit en rooi 

Paarl, Malmesbury 1 l?iquetberg en Tulbagh lewer die beste ligte/wyrie, 

sowel as medium swaar wyntiepes soos b.v. die Claret, Burgundy, 

Port e·n Witsenberg soorte. Die suikergehalte van die ryp druiwe vir 

hierdie distrikte is gendddeld 22°B1 aodat dit juis die gewenete 
suiker ••• 

l).Landbouweekblad • April 1931. 
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suikergehalte het vir die produksie van ligte wyne. In die Karo

en Breederivier·distrikte bereik die suikergehalte van ryp druiwe 

die gemiddelde hoogte van 250]3 as gevo.lg van die ryk pota.spersen

taaie van hierdie grande. Die fosfate in hierdie grande dra daar

toe by dat die oeste g~woonlik baie swaar is. Die wynsoorte van 

hierdie distrikte is dan ook die swaarder soorte soos Kusoadel, 

i'ort, · Jeripico en Sherry. 

Die grond beinvloed ook die produksie van tafeldnliwe maar 

dis vcral die fiesiese opbou van die grande, wat die belangrikste 

hier is. Tafeldruiwe vereis diep gronde sodat besproeiing sever 

moontlik uitgeskakel kan word, daar dit 'n sagte waterige produk 

lewer. Die geskikte fiesiese grondopbou wat tafeldruiwe vereis, · 

is 'n gruiserige, growwe vrot granietgrond tussen twee en drie 

voet diep met 'n growwe gruislaa.g in die ondergrond:,. Growwe 

sanderiget leemgronde tussen 16" en 27" diep met 'n gruislaag op 

klei in die ondergrond, is ook geskik as'tafeldruiwe grond. Laas

genoemde tiepe is die uitvoerdruiwe grande van die Hex Rivier

vallei, terwyl die tafel-en uitvoerdruifsoorte van die Kaap, Paarl 

en Stellenbosoh op eersgenoemde grondltiepe voorkom. Gronde met 

'n hoe vrugbaarheid is ongewens vir tafeldruiwe, daar dit 'n geil 

groei bevorder, waardeur die kwali tei t van die produk self nie 

hoog ontwikkel nie. Sulke druiwe is ook gewoonlik te sag vir uit

voer. Die medium vrugbare grande van die graniet, Malmesbury en 

Tafelbergsa.ndsteen verwerings produkte is die !deale grond vi.r 

tafe~en uitvoerdruiwe. Die gronde van Malmesbury, Tulbagh en 

Ceres •••• 
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Ceres ie te vlak en droog en die Breederivier-gronde lewer 'n te 

sagte produk. Geskikte grande vir tafel en uitvoerdruiwe, moet tn 

goeie dreinering hS en daar besproeiing saver moontlik uitgeskakel · 

moet word, is dit die heuwel• en hellinggronde van die kusvlakte• 

dietrikte met meer as 25• reent per jaar,wat die geskikte prodmk 

op die mark kan bring. 

Die tafeldruitsoort word ook deur die grande tot 'n sekere 

mate bepaal• Die Rosaki is een van die besee tafeldruif-soorte 

van Suid·Afrika, maar dit kan alleen op goed gedreineerde maar 

diep koel grande, sooe by Paarlberg, met sukses gekweek word. 

Die Ohanez wil 'n betreklik skraal, sanderige grand h€. Die invloed 

van grand o}l d,ie Almeria (Ohanez) word duidelik waargeneem in clie 

Hex Rivier-valleit waar die stok gladnie op swaar•rooi leemgronde 

beantwoord nie, daar dit geil groei maar klein oeste lewer, ter• 

wyl dit op die skraal, sanderige grande van die Ta.felbergsand• 

steen en Bokkeveld vermenging uitstekend beantwoord. Wit Ha.nepoot 

is 'n tafeldruifsoort, wat op dro~ wanm grande beste aard, sodat 

dit in die Karodistrikte die vernaamste tafeldruifsoort is. 

Die hoe suikergehalte wat die gronde van die Knrodistrikte 

kan ontwikkel 1 is een van die oorsake waarom die rosyntjie bedr~f 

sy belangrikate omvang in hierdie streek het. Die soet grond·e 

met die betreklik hoe potasvoorraad laat druiwe in Worcester en 

Robertson, styg tot 35°B suiker, in teenstelling met die hoogte 

van 20°B in die distrikte van Ma.lmesburyt Pa.arl en Tulba.gh. Die 

Sulta.nadruif is by uitstek •n geil groeier en bereik die hooga~e 

resultate ••••• 
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resultate in die droG, war.m, vrugbare gronde van die Karodistrikte 

in die Suid-Deetelike distrikte van die Kaapprovinsie. In die laaste 

jare het die alluwiale slikgronde van die Oranjerivier, by Kakamas 

nag beter resultate gelewer maar die oppervlakte is beperk tot die 

rivier oevers daar dit afhanklik is van besproeiing. 

Te~7,1l die ouere wingerde meesal in die valleie en op die 

vrugbare grande geplant is., kruip die wingerde stadig na minder 

vrugbare helling gronde, naar mate die waarde van 'n kwaliteits 

produk meer en meer die doel van die produksie word. Die algemene 

oogmerk was nog teveel om wyntiepes te produseer wat Europese soor

te kenmerk. Die Suid-Afrikaanse grande en klimaatskarakteristieke 

eienskappe kan onmoontlik dieselfde wynsoorte lewer as van die 

Europese vryn produserende lande, Die doel meet eerder wees om 'n 

indiwiduele tiepe, verfynde Suid-Afrikaanse produk op die mark te 

bring, wat eie is aan die grand en klimaat waarin dit gekweck word. 
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Die eienskappe van die wingerdprodukte is die resultaat van 

die geografiese faktore, wat die bedryf in •n meerdere of mindere 

mate beinvloed. Die ligging van die Suidpunt tot aan die 35 18.Br. 
c 

bring 'n verdeling in die algemene klimaa.tstoesta.nde waa.rdeur 86% 

van die totale oppervle.kte van die Unie in die somerreenval gebied 

val en ongeveer 10.6% in die winterreenval streek. Die wingerd• 

steak is 'n plant van die gematigde klimaatstreke .met 'n winter

reenval, sodat dit hier ook natuurlik volg, dat die Suid•Westelike 

distrikte met die winterreens, deur ooreenstemmende klimaatsfaktore 

gehee rs word. 

Die Suid•Westelike distrikte word deur die bou duidelik in 

die kusvlakte en die binneland verdeel. Vervolgens val ook die 

algemene klimaatstoestande saam met die indeling van die bou. 

Daar die temperatuur en ree~nval toestande, sowel as die wind• 

rigtings, deur die rigting van die bergreekse wat die kusvlakte 

van die platou skei, beinvloed word, is 'n duidelike klimaats

indeling waar te neem. Dit is n.l. 'n skeiding tussen die vogtige 

klimaat van die kusvlakte en die betreklik droe klimaat van die 

Breederivier-vallei en die Klein Karo-diatrikte. Weens die groat 

reenval in die suidelike kusdistrikte van die Kaap• Stellenbosoh, 

Paarl, Malmesbury en J?iquetberg afdelings word die grootste per

sentasie van die wingerde langs berg- en heuwelhellings geplant. 

DiJ natuurlike dreinering van die hellinggrondet maak die ligging 

verkieslik bo die lae valleigronde wat •n swak produk lewer weens 

die •••• 

l 
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die hoe vogtigheidsgehalte van die grand. 

Waar die geskikte wingerdligging in die kusvleJcte, juis hel

linggronde is, word die valleigronde in die binnelandse distrikte 

daartoe verkies. Die geringe reenval in hierdie distrikte, maak 

besproeiing noodsaaklik• sodat die ligging van die wingerde afhang 

van die hoogte van die~esproeiinga bronne. Die bronne is opgaar• 

damme in die berge, waarQie geskikte landbougronde is nie, of . 

uit riviere en fonteine,met die gevolg dat die wingerde in die 

lae valleie tuasen die bergreekse verbrei is. Die loord-Westelike 

kusdistrikte van Clanwilliam en Van Rhynsdorp; val, as gevolg van 

die klein reenval, saam onder die gebiede waar wingerde la.ngs 

riviervalleie of in vlaktes gelee is om besproeiing moontlik te 

maak. 

Die invloede van klima.at, bou en grande werk saam om 'n be

treklik goed gebalanseerde kwaliteitaproduk te gee. Die wingerd

produkte van die kusvlakte en binnelandae dietrikte verskil egter 

in kwaliteit sowel as kwantiteit. Die kleiner opbrengs van die 

kusvlakte wingerde is toe te skrywe aan minder.vrugbare grande as 

die van die Karodietrikte, wat buitengewone oeste lewer. As gevolg 

van die koel en betreklik vogtige klimaat met medium vrugbare 

gronde, lewer die kuevlakte ligte wyntiepes sowel as tafel· en 

uitvoerdruiwe. D~e Karo lewer die swaar wynsoorte en gedroogte 

produkte 1 daar die wingerde onder die war.m droe klimaat en in 

vrugbare grande 'n ho~ suikergehalte ontwikkel. 

l 
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tn Ekonomiese Bedryf. 

Die geografiese .invloede wat behandel is, is tot 'n groat 

mate natuurlike faktore waaraan weinig kan verander word. Uit die 

verbinding van die geografiese faktore• skep die menslike faktor 

deur middel van grond,·arbe1d en kapitaal• die mark produk. Is die 

reeultaat van die skepping 'n ekonomiese sukses, dan word die voort

bestaan van die bedryf onder gunstige geografiese omstandighede' 

gewaarbo 1;g. 

Die opbrengs van die wingerde is gemiddeld 50% hoer as in enig 

ander land, en in die Karodistrikte selfs 100% hoer. Die groat ver

skil in opbrenge tussen die twee natuurstreke is die resultaat van 

klimaat en grcnd verskille. Terwyl in die kusvlakte veel meer on

koste aan die bemesting van wingerde gemaak word• is daar grater 

uitgawes in die Karodistrikte om die wingerde onder besproeiing te 

bring. Die uitbreiding van wi'ngerde in die laaste jare was egter 

veral in die Karodistrikte sodat dit duidelik bewys lewer van die 

grater ekonomiese moontlikhede van die streke. 

Die produksie van die wingerde is van 'n deurlopende aard. 

Wingerde lewer na die eerste drie jaar •n min of meer stabiele 

opbrengs, en die onkoste daaraan verbonde waarborg die bestaan 

daarvan, selfs onder minder gunstige mark kondiesies. Oorproduksie 

is een van die vernaamste moeilikhede waar.mee die produsent te 

doen kry. In 1923 moes b.v. wyne vernietig word om •n redelike 

aanvraag op die mark te skep vir die oes van die volgende jaar. 

Hierdi e spe1rulasie .. element in die vzynproduksie dra da.artoe by 

dat ••• 

J 
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dat die nuwe wingerde veral geplant word met die doel op die pro

duksie van tafel- en uitvoerdruiwe sowel as die gedroogte. Die win

gerde is in die algemeen gunatig gelei Yir die vervoe·r van die 

produk na spoorwet en hawes. 

Die arbeid in die wingerde vword hoofsaaklik deur gekleurde 

person-e yetrig onder toesig varf bla.tikes. In die oestyd 1 wanneer 

die meeste arbeiders nodig is, is daar gewoonlik 'n voldoende aan

tal werksmense te kr.y, daar dit juia na die insameling van die 

meeste ander landbou-produkte is. Waar die arbeidslone veral hoog 

is, is in die omtrek van fabriekplekke soos b.v. Paarl en Kaapstad. 

Die korter werkure en boer lone van die fabrieke trek die arbeiders 

van die plase na die fabrieke. In die Kaapse wingerde word dikwels 

van goedkoop bandiete arbeid gebruik gemaak. 

Peur die gebruik van moderne landbougereedskap vir die be

werking van die gronde, en die bestryding van wingerdaiektes, kom 

die meeste plase klaar met hulle gewone getal werksmenae, Dis 

alleen in oestyd dat ekstra hande by gekry word, daar die oeste 

in so '.n kort moontlike tyd moet ingesamel word. Die gebruik van 

moderne masienerie en goed ingerigte wyn-kelders, skakel verder 

die handearbeid uit. 

Die algemene produksiekoste per jaar per akker wingerd word 

bereken op ongeveer £6, en as die produsent due kan reken op '.n 

prys van £4:6/· per ton druiwe, waar die produkeie 7 ton per akker 

is, is die profyt ongeveer £28 per jaar. 

Die wynboubedryf is vandag een ta.k van die landbou waarin 

die grootste kapitaal bel& is. Dit word geakat op ongeveer 

ao,ooo,ooo •• 

l 
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£lo,ooo,ooo.Gm die produkeie aan die markvereistee te laat voldoen, 

is die moderne metodes van bereiding noadaa.aklik, maar daar is so. 

veel kapitaal aan verbonaedat enkele persona dikwels nie kapitaal 

kragtig genoeg is nie. Vandaar dat die groat RKO•aperatiewe W,Yn• 

bauera Vereniging van Suid-Afrika, Eeperk" ontstaan het. f.here are 
" 

in the Cape Province 4,200 wine farmers, of whom over 4,000 are 
- I) . 

Jrlembers of the association." :Die K.w.v. vorm dus in werklikheid die 

middelpunt van die hele wynboubedry:f' in Suid.l.Afrika• 

Die hoofkantoor sowei as die groat wynkeldera vir die ryp maak 

van wyne is in die Pa.arl opgerig. Kleinere kelders is in Stellen

bosoh vir die bereiding van brandewyn vir uitvoerdoeleindea, en in 

.Worcester vir wyne, en bra.ndewyn aaook 'n moskonfyt fabriek en 'n 

nuwe fabriek is ook in wording vir die produksie van ongegisde 

druiweaap. Mentagu en Robertson vorm die middelpunte van die wynbou 

distrikte agter die kusberge, sadat oak hier belangrike stoarkel

dere en brandew,yn stokerye is. 

l 

·In 1931 was die totale uitvoer van Suid•A:f'rikaa.nse wyne 899,861 

gel. sodat dit 'n vermeerdering van 253 1li4 gel. op die vorige jaar 

s'n is. Die invaer van wyne het reeds geruimer tyd stadig afgeneem 

sodat in 1931 alleen 39 1 502 gel. nog ingevoer is van Frankry~ • 

ItaliB en Portugal. Die belasting op ingevoerde wyne in 
£27.913 maar £22,563 - •n bewys due van die aansienlike 

a) 
die ingevoerde produk. 

.. " -.-!-
19~0 het 
afneem van 

Die totale versk~ping van uitvoerdruiwe was 510.~95 kisaies 

in 1931, en in dieselfde jaar is aok 496,750 pd. roayntjies,ver-

1
2

) Wine and Spirit Review • Aug. 1932. 
} Oeste en Ya.rkte Verslag-1932. 

.skeep •••• 
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Die ver.mindering in die rosyntjie uitvoer in vergelyking met vorige 

jare e'n, is toe te skr,ywe aan die ekonomiese depressie, en aan •n 

groter inlandse~rpruik, 

Die K.w.v. is ongetwyfeld die kapitaal kragtigste ko-operasie 

van die Unie en dit is die reaultaat van die eamewerking en val

harding van die Wynboere in hulle strewe om vertroue te skep in 

die land sowel as in die buiteland, in Suid-Afrikaanse wingerd

produkte. Die ko-operasie het die bedryf in Suid·Afrika gestab1li• 

seer en 'n hoe posiesie vir die Suid-Afrikaanse produk op die 

buitenlandse mark verseker. 

Die Suid·Afrikaanse wynbouer produseer reeds 'n produk, wat 

gelyk met die Europese wingerd-produkte, op die mark konkureer. 

Die produk besit egter in smaak en kleur,·eienskappe wat die produk 

van ander lande nie het nie. Die produkte van die Suid-Afr1kaanse 

wingerde is die resultaat van die eonnige klimaat en geskikte grand 

van die Suid-Westelike wynbou area. 

*********** 
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