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daar geen reën nie.
Mnr. JanseRabie, hoof vanna-

tuurlike hulpbronne byAgri SA,
sê boere kan die verlaagde kwo-
tasbestuurmetwaterbesparende
tegnologie of deur aanplantings
te verminder. Dié strategieë sal
egter die pryse van landboupro-
dukte opstoot.

DROOGTE STEEK VAS
Mnr. SputnikRatau,woordvoer-
der van die Departement van
Water en Sanitasie, sê damvlak-
ke reg oor die land is gemiddeld
70% vol. Daarteenoor was dit
verlede jaar gemiddeld 52% vol.
“Hoeweldaar redevir optimis-

me is, is die droogte nog nie ge-
breek nie.”
Hy sê tot dusverhet die reën in

winterreëngebiede nie werklike
verligting gebringnie. IndieWes-
Kaap is damvlakke gemiddeld
25%, teenoor 46% ’n jaar gelede.
Mnr.JohanvandenBerg,klima-

toloog van Santam Landbou, sê
hoewel damvlakke in die Wes-
en Oos-Kaap begin styg het,
is dit nog baie ver van waar dit
behoort tewees.DieTheewaters-
kloofdam moet volgens statis-
tiek teen einde November meer

BOERE die land oor sal hulle
moet gereedmaak om verlaagde
besproeiingskwotas deur óf aan-
passing óf tempering te bestuur.
DieOos-,Wes- enNoord-Kaap

ondervind steeds droogte en is
aan waterbeperkings onderhe-
wig. KwaZulu-Natal is ook nog
nieheeltemal uit diemoeilikheid
nie en Umgeni-water beplan
reeds om waterbeperkings vir
huishoudelike gebruik met nóg
’n jaar te verleng.
Lede van die Laer-Olifantsri-

’N VERLAGING in die rente-
koers, al is dit hoe klein, is goeie
nuus vir die landbousektor.
“Die landbou is ’n bedryf met

hoë insetkoste en enige kon-
tantvloei-inspuiting danksy die
rentekoersvermindering kan
die hoeveelheid benodigde kre-
diet beperk,” sê mnr. Daniel
Terblanche, ’n mededirekteur
vanDeloitte.
Die Reserwebank het die ren-

vier-watergebruikersvereniging
staalhullevirdievolgendewater-
kwota-afkondiging einde Sep-
tember. Mnr. Johan Matthee,
uitvoerende hoof van die ver-
eniging, verwag dat boere se
kwotamet sominas1500m3/ha
verminderkanword, teenoorver-
lede jaar se 6 700m3/ha.
Tussen Januarie eneinde Junie

hetClanwilliam49,2mmreënge-
meet, teenoor ’n totale reënval
van 180,4 mm verlede jaar. In
Februarie, Maart en Mei was

tekoers op 20 Julie met 25 basis-
punte verlaag, maar gewaarsku
dat as inflasievooruitsigte ver-
sleg, hy nie sal huiwer om sy be-
sluit om te keer nie.
Mnr. Paul Makube, senior

landbou-ekonoom van FNB,
sê die koersverlaging sal druk
op boere en landboubesighede
verlig enwinsgewendheid verbe-
ter. Ook mnr. Wandile Sihlobo,
landbou-ekonoomvanAgbiz, sê

DROOGTE

EKONOMIE

OPDRAANDESTRYD
WAGVIRBOEREOOR
WATERBEPERKINGS

LAERRENTELAAT
LANDBOUASEMSKEP

DieHoudenbeksrivier indieKoue
Bokkeveld is steedskurkdroog.
Dele indiégebied,watgewoonlik
900mmreënper jaar kry, het
hierdiewinternognet 160mm
gekry. FOTO:JOHANVANDERMERWE

metdie landbouse skuldvlakvan
meer as R140 miljard sal enige
verlaging ’n bietjie asemhalings-
ruimte skep.
Anders as in die res van die

ekonomie het landbousakelui
se vertroue vanjaar verbeter en
dui op moontlike uitbreiding.
Sihlobo sê dit is egter danksy
beter klimaatstoestande en nie
faktore buite die landbou nie.
Volgens Terblanche verwag

kenners nie dat rentekoersverla-
gings vinnig verandering in die
landbou sal meebring nie.
’nVerminderingop sigself hou

slegs ’n klein voordeel vir die
landbou in.
Die landbou word volgens

as50%volweesomgenoegwater
vir die droë seisoen vanaf 1 De-
sember tot eindeMei te hê. Teen
druktyd was dit 21,3% vol.
Waterbeperkings opdieOran-

je-Vaalrivierstelsel in dieNoord-
Kaap is laat verlede jaar opgehef
nadat swaar reën in die laat-
somer watervlakke herstel het.
Ratau sê die Tosca-Molopo-

gebied is afhanklik van grond-
water wat noukeurig gemonitor
word. Dit bepaal ook beper-
kings. Volgens die Staatskoe-
rant is daar einde verlede jaar ’n
20%-beperkingopbesproeiing in
dié gebied ingestel.

RAMPGEBIEDE
Die Algoa-stelsel in die Oos-
Kaap, wat hoofsaaklik die Nel-
son Mandela Metropolitaanse
Munisipaliteit bedien, is tans
33% vol. Daar geld ’n 25%-perk
op huishoudelike gebruik en ’n
60%-perk op besproeiing.
By dieMakana- PlaaslikeMu-

nisipaliteit is die voorgesteldebe-
perkings 10% op huishoudelike
gebruik en 70% op besproeiing.
Die Amatola-stelsel, wat die

Buffalo City-metro van water
voorsien, is 63%vol, endaar is ’n
50%-beperking op besproeiing.
Ratau sê die Amathole- en

Makana-distriksmunisipaliteite,
saam met die Nelson Mande-
la Metro, is tot rampgebiede
verklaar. —LISALOTTERING

en JOYLENEVANWYK

hom baie geraak deur die wis-
selkoers en olieprys, die land
se ekonomiese groeikoers, mo-
netêre beleidsverandering in an-
der groot ekonomieë,moontlike
verdere kredietafgraderings, en
politieke onsekerhede. Enige
van dié faktore kan die rente-
koers beïnvloed.

DROOGTE HET GEKNOU
Verder is die invloedvandroogte
nog duidelik sigbaar.
Terblanche sê volgens ’n be-

dryfskenner is sagtevrugtepryse
tot 30% laer as verlede jaar om-
dat die droogte gehalte bena-
deel het.
“Die besparing wat rente-


