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FOKUS

Voersorghum is ’n gewilde somervoergewas 
omdat dit op talle maniere benut kan word 

en op byna enige grondtipe kan aanpas.

FOKUS MEGAWEEK PROMOSIE

pend genoeg voer van ’n hoë 
gehalte vir vee beskikbaar te hê. 

Agricol beveel aan dat boere 
’n voersorghumpakket aanplant. 
Boere moet voersorghums van 
verskillende groeiklasse gebruik 
om die tydperk te verleng waarin 
vee die plante kan benut. Hou 
ook in gedagte dat ver skillende 
voersorghumkultivars doelspesi
fiek aangeplant kan word.

Agricol, die leier met die 
verskaffing van smaaklike voer
sorghumkultivars met ’n hoë 
opbrengs, bied aan boere ’n 
voersorghum vir elke doel om 
hoë opbrengste ’n werklikheid 
te maak. 

SOETSORGHUMBASTERS  
Vir beweiding het die immerge
wilde SupaSweet nie ’n gelyke 
nie. Hierdie kultivar, wat ’n 
vinnige aanvanklike groei, as
ook hergroeivermoë het, lewer 
topopbrengste in enige produk
siestelsel. SupaSweet se hoë sui
kerinhoud maak dit ook ideaal 
vir kuilvoer vroeg in die seisoen 
en staande hooi.

Vir ongeëwenaarde kuilvoer
opbrengste bied Agricol Hunni
green en HoneyMax aan. Albei 
hierdie soetsorghumbasters is in 
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SupaSweet is ’n soetsorghumbas-
ter met ’n goeie hergroeivermoë. 
Dit is ideaal vir beweiding, kuilvoer 
en staande hooi. FOTO:  VERSKAF

Voersorghum  
vir elke doel

T
ydens die droogte het 
voersorghum bewys 
dit is ’n gewas wat 
maklik in moeilike 
omstandighede aan

pas. Voersorghum is een van die 
gewildste eenjarige somervoer
gewasse onder boere omdat dit 
baie hoë volumes ruvoer kan 
lewer. Dit word op verskeie 
maniere benut, soos kuilvoer, 
staande hooi, beweiding en 
sny. Dit pas boonop goed aan 
op verskeie grondtipes.

GOEIE EIENSKAPPE
Sorghumkultivars het verskeie 
eienskappe wat hulle in staat stel 
om toestande tydens erge droog
te beter te bowe te kom as ander 

gewasse. Sorghum het ’n fyn en 
vertakte bywortelstelsel. Dit kan 
grondvog daarom doeltreffender 
benut op veral marginale gronde.

Wanneer omgewingstoestan
de ongunstig raak, het sorghum 
die vermoë om groei te staak 
en dan weer te hervat wanneer 
toestande gunstig is. Die gewas 
het ook ’n wasagtige laag op die 
blare om teen uitdroging te keer. 
Wat veral sonskade op die blare 
verminder, is sorghum se vermoë 
om sy blare toe te rol wanneer 
toestande ongunstig raak. Dit 
verklein die plant se transpira
sieoppervlak.

Produsente moet probeer om 
hul voervloei so doeltreffend 
moontlik te bestuur en deurlo

WÈAN BENADIE

’n klas van hul eie wanneer dit 
by biomassa vir kuilvoer kom. 

Hunnigreen en HoneyMax 
is ultralaatblomtipes voersor
ghum, wat beteken hierdie bas
ters is fotoperiodegevoelig. Dit 
is ook die rede vir die kultivars 
se hoë opbrengste. Hunnigreen 
en HoneyMax raak in normale 
toestande eers reproduktief wan
neer die dagligure onder 12 uur 
en 20 minute daal. 

Hunnigreen en HoneyMax se 
waarde lê in hul meerdoeligheid. 
Hulle het nie ’n gelyke ten opsig
te van volume wanneer boere dit 
vir kuilvoer sny nie. Dit is ook 
’n uitstekende bron van staande 
hooi vir die winter.

SORGHUM X 
SOEDANKRUIS
Agricol bied ’n uitstekende pak
ket sorghumsoedankruisvoer
sorghumbasters met Superdan 
en Niagara II. 

Albei hierdie kultivars spog 
met ’n goeie hergroeivermoë en 
is ’n puik bron van groen wei
ding van ’n hoë gehalte vir beeste  
en skape.

Plant die basterbabalakul
tivar (Pennisetum glaucum) 
Agrigreen aan vir blousuur
vrye benutting. Dit is geskik as 
groen weiding vir beeste, perde 
en skape en kan benut word 
vanaf vier tot ses weke nadat 
dit geplant is. Dit het ook goeie 
hergroeieienskappe.

Die regte tipe voersorghum vir 
die regte doel kan met groot suk
ses in wyd uiteenlopende om
standighede verbou word.  

Mnr. Wèan Benadie is ’n land-
boukundige by Agricol. 


