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Slimtegnologie-toepassings of toeps, in Engels bekend 
as apps, vir slimfone en tabletrekenaars is stadig 
maar seker besig om die landbou-omgewing aan die 
brand te steek. Van eenvoudige, praktiese hulpmid-
dels tot meer omvattende stelsels, wil dit voorkom of 

daar wêreldwyd toenemend ’n neiging tot die ontwikkeling van 
landboutoeps is wat boere gemaklik op slimfone en tabletreke-
naars tot voordeel van hul boerdery kan gebruik. 

Toeps is nie noodwendig oral en vir alle soorte tablette of 
slimfoonmodelle beskikbaar nie, maar met nuwe tegnologie-
ontwikkelings sal toegang en beskikbaarheid in die toekoms al 
hoe makliker raak.

Daar is heelwat toeps wat gratis of teen ’n minimale koste af-
gelaai kan word. Ander vorm deel van meer omvattende stelsels 
wat aangekoop moet word. Maak maar net altyd seker van die 
spesifikasies en pryse, en onthou dat daar altyd Internetkoste 
betrokke sal wees wanneer ’n toep die eerste keer afgelaai word. 

Toeps vat die klein jakkalsies vas
Toeps is veronderstel om die lewe makliker te maak en daar is 
allerlei kreatiewe slimfoon-snuffelgoed om daaglikse take te 
vergemaklik – daar is byvoorbeeld toeps om ’n vergrootglas, flits- 
lig of ’n handspieëltjie af te laai. Nog ’n ander toep kan ’n mens 
leer om toue op die regte manier te knoop, mates om te skakel 
na verskillende eenhede en daar is ’n toep vir die opspoor van 
metaalvoorwerpe. Samsung het selfs ’n toep om muskiete af te 
weer. Toeps dus, in welke formaat of van watter gehalte ook al, 
is hier om te bly. 

Weervoorspellings 
Daar is ’n verskeidenheid weervoorspellingstoeps beskikbaar 
wat kan dien as inligtingsbron en vroeë waarskuwingstelsel oor 
storms. Die Weather SA-toep is byvoorbeeld spesiaal vir Suid-Af-
rikaanse toestande ontwerp en verskaf gedetailleerde inligting 
oor weerstoestande regstreeks op ’n selfoon. Dit dui onder meer 
temperatuur, reënvalneerslae, ’n sewe-dag vooruitsig op weers-
toestande en stormwaarskuwings aan. 

Vlootbestuur 
Ctrack Mobi bied ook slimfoon- en tablet-rekenaartegnologie 
aan kliënte om voertuie en personeel se ritte te monitor. Daar 
is ook verskeie toeps vir selfone wat gebruik kan word om voer-
tuiguitgawes en ritstaatinligting op ’n selfoon in te sleutel. Dié 
inligting kan later gemaklik na ’n rekenaarprogram soos Micro-
soft Excel oorgedra word. 

Landbou-toeps 
raak al hoe slimmer 

Deur Marti Kirstein

Mobiele kantoor
’n Basiese mobiele kantoor kan in besige tye dalk ’n goeie al-
ternatief vir boere wees. Daar is eenvoudige rekeningkundige 
toeps wat weliswaar meer fokus op die bestuur van persoon-
like finansies, soos Pastel My Money, maar dit kan nietemin 
basiese funksies bied. Veral vir boere wat op ’n kleiner skaal 
boer, kan Invoice2pdf ’n vinnige en maklike manier bied om so 
dan en wan ’n faktuur te genereer.

Skanderingstegnologie kan nou ook as ’n toep afgelaai 
word. Die Mobile Doc Scanner of MDScan is ook ’n nuwe besig-
heidstoep vir Android-stelsels waarmee bykans enige tipe do-
kument, selfs handgeskrewe notas, in ’n oogwink geskandeer 
kan word as ’n PDF-dokument. Die Suid-Afrikaanse Inkomste-
diens (SAID) se Mobile efiling-toep is nog so ’n vindingryke 
tegnologietoepassing om individuele belastingopgawes te 
voltooi en in te dien. 

Toeps vir die veeplaas 
Wat Suid-Afrikaanse veeplaas-spesifieke toeps betref, is daar 
nog nie ’n groot verskeidenheid beskikbaar wat op spesi-
fieke temas vir veeboere toegespits is nie. Dié toeps wat wel 
beskikbaar is, kan waarde toevoeg tot veeboere se daaglikse 
doen en late.  

Veeplaas se Vee-Communicator is ’n eenvoudige, maar 
unieke kommunikasie- en nuusplatform wat die boer gratis 
kan aflaai op sy rekenaar en/of selfoon. Dit is gratis en bevat 
onder meer die jongste veeplaas-gerigte nuus in ’n bondige 
formaat, ’n handige kalender, ’n weerskakel en verskeie ander 
relevante dokumente en nuusbriewe om veeboere op hoogte 
van die jongste gebeurtenisse te hou.

Daar is onder meer ook Communicators vir die wild- en 
rooivleisbedryf. Besoek Veeplaas se webtuiste by www.veep-
laas.co.za of gaan na http://www.d6technology.com/downloads.
php?id=5475 om die Communicators af te laai. 

Veevoer
Meadow Feeds het vroeër vanjaar die iFeed-veldtog tydens 
die Grootkudde-konferensie bekendgestel en daarna, in Sep-
tember vanjaar, het die bekendstelling van die eerste Vark-
toep gevolg. Toepassings vir pluimvee, skape en beeste word 
ook in die vooruitsig gestel. Al hierdie toepassings vorm deel 
van Meadow se iFeed-veldtog, wat beskou word as ’n vars 
benadering tot tegniese aanbevelings in die veevoerbedryf.

Hoewel iFeed op ’n omvattende stelsel gebaseer is en as 
toepassing vir die Apple iPad geskryf is, werk dit met toeps 
wat voorsiening daarvoor maak dat produkprofiele vir elke 
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spesie onmiddellik beskikbaar is. Meadow se tegniese advi-
seurs kan die nodige inligting direk van hul iPads aan boere 
epos of die data kan in harde kopie-formaat uitgedruk word. 
Op dié manier kan ingeligte voedingsbesluite geneem word. 

Die toepassings is ontwerp om inligting wat op ’n spesifieke 
plaas van toepassing is, in aanmerking te neem om blitsvinnig 
verskillende scenario’s te kan bereken. Vir meer inligting, gaan na  
www.meadowfeeds.co.za.

Die BioMinerale-toep, wat gesamentlik deur die veevoer-
maatskappy BioMinerale en Landbou.com ontwikkel is, werk 
op ’n skuifliniaal/grafiekformaat om voedingswaardes van 
veldweiding vas te stel om te bepaal watter byvoeding vee 
nodig het. 

Die grafieke dui byvoorbeeld die beskikbare voedingstow-
we soos proteïene, fosfate en energie op die veld aan vir elke 
maand van die jaar. Met verskillende skuif-opsies kan daar 
vasgestel word of proteïene, fosfate en energie aanvullend 
tot die weiding benodig word. 

Rekordhouding by vee
Hoewel die GMPBasic-stelsel vir die rekordhouding van vee-
inligting ’n omvattende bestuur- en veerekordhoudingstelsel 
is, word sekere toepassings daarvan ook tans op ’n Samsung-
tabletrekenaar getoets. Dié stelsel word op die Windows-plat-
form gebruik om dit so toeganklik as moontlik vir alle veepro-
dusente te maak. Die stelsel is in staat om enigiets vanaf een 
tot duisende diere te bestuur en begin by die skandering van 
’n dier se oorplaatjie. Vir meer inligting oor dié stelsel, stuur ’n 
epos na support@GMPBasic.co.za. 

icow in Kenia
Die sukses van selfoontegnologie vir hoofsaaklik kleinskaalse 
melkboere in Kenia het sowat twee jaar gelede nuwe mo-
mentum gekry met die ontwikkeling van ’n pasmaak toep, 
genaamd icow. Die doel is om produktiwiteit en doeltref-
fendheid by melkboere te verhoog. Die stelsel sluit ’n rits 
inligtingsdienste soos dieregesondheid en rekordhouding in. 
Boere wat vir dié toep registreer, ontvang weeklikse selfoon-
teksboodskappe met inligting oor teel- en produksiepatrone 
van vee. Die icow-toep sluit onder meer ook ’n vee-kalender in 
en skep geleentheid vir boere om hul vrae deur kundiges te 
laat beantwoord. Die toep het ’n geraamde 25 000 boere as 
intekenare. 

Voergewasse 
Nog ’n splinternuwe toep wat onlangs vir Suid-Afrikaanse 
landboutoestande ontwikkel is, is Advance Seed se saad- 
selekteerder om boere by te staan in hul besluitneming oor 
voergewas-opsies vir verskillende klimaats- en ander toe-
stande op die plaas. Die toepassing is tans nog net vir die 
Internet beskikbaar, maar daar word ook aan ’n selfoontoepas-
sing gewerk. Die toep stel pasmaak inligting oor die aanplant 
van voergewasse aanlyn beskikbaar. 

Advance Seed het die belangrikste kriteria vir die kies van 
’n gewas geïdentifiseer, soos biome, seisoene en grondtipes, 
omdat daar soveel verskille per streek bestaan. Hoewel 
boere meestal goed ingelig is oor wat hulle moet plant, is 
hulle dalk nie altyd bewus van die alternatiewe gewas-op-
sies vir hul spesifieke omstandighede nie. 

Met die Advance Seed-toep kan boere gewasse en 
variëteite vergelyk en die nodige tegniese inligting enige 
tyd van die dag of nag bekom en evalueer. Inligting, in die 
vorm van feite-blaaie, sluit voorgestelde saad-oplossings per 
grondtipe en seisoen, plantmetodes, watervereistes, asook 
voordele en beperkings per gewas in. Vir meer inligting, 
besoek www.advanceseed.com of skakel 011 762 5261. 

Voedingstekorte by gewasse 
Die internasionale landbou- en kunsmismaatskappy, Yara, het 
’n innoverende toep, CheckIT, ontwikkel om voedingstekorte 
by gewasse te identifiseer. Hierdie toepassing met sy foto-
databasis word op die slimfoon of tablet-rekenaar gestoor. 
Die boer kan dit dus ook in gebiede met swak ontvangs ge-
bruik, omdat dit reeds op ’n slimfoon afgelaai en gestoor is. 
CheckIT verskaf kitstoegang tot ’n foto-databasis van hoe ge-
wasse met voedingstekorte lyk. Boere kan ook gewastekorte 
opsoek volgens die simptome wat die gewas vertoon. 

CheckIT bied gewas-spesifieke bemestingsaanvullings en 
aanbevelings oor hoe gewasprobleme opgelos en voorkom 
kan word. Die toep is op Apple/iOS-programmatuur beskik-
baar. Om die toep af te laai, sluit “Yara” in jou soektog in, of 
soek dit op die Google Play Store of op die Windows Applica-
tion Hub. Vir meer inligting, kontak Pieter Botha per epos by 
pieter.botha@yara.com. 

Besproeiing
Die rewolusionêre Internet-gebaseerde FieldNET-besproei-
ingstelsel deur Lindsay Africa is ’n draadlose besproeiings-
netwerk om onder meer spilpunte en pompe te bestuur en 
te beheer. Met FieldNET kan boere ’n hele stelsel spilpunt vir 
spilpunt monitor. Die status en posisie van elke spilpunt kan 
nagegaan word en watergebruik-verslae kan ook opgestel 
word. 

FieldNET kan ook met slimfone en tablet-rekenaars 
bestuur word, en die status van besproeiingstoerusting kan 
dus van enige plek af gemonitor word. Besoek die webblad 
http://www.myfieldnet.com/ of skakel 021 986 8900 vir meer 
inligting. 

Toegespitste nuus en inligting vir die 
veeplaas is maklik toeganklik met 
die Vee-Communicator wat boere 
gratis op hul rekenaars en selfone 
kan aflaai.
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Rampie de Wet
Rampie is op 11 Augustus 1958 in die Vrystaatse dorpie Smithfield gebore. Hy het op 
’n melkplaas naby Bloemfontein grootgeword. Hy het sy skoolloopbaan aan die Hoër 
Landbouskool Tweespruit voltooi. Na sy militêre opleiding het hy ’n nasionale diploma 
in velddienste en dierkunde aan die destydse Technikon Pretoria behaal.

Rampie het op 3 Januarie 1977 by die Departement van Landbou diens 
aanvaar, waar hy betrokke was by die Melkdier-prestasietoetsskema. Hy was later 
ook betrokke by die Vleisbeesskema. Melkbeeste is egter sy passie en hy het die 
Meestersuiwelboerkompetisie met die hulp van veral Blackie Swart van Afgri 
Veevoere landwyd uitgebrei.

Hy het op 2 Januarie 2012 as tegniese adviseur in die Suid-Kaap streek vir SA 
Stamboek begin werk. Aangesien SA Stamboek ’n organisasie van die boere vir die 
boere is, sien hy daarna uit om sy diens aan die boere by dié organisasie voort te sit.

Shérri van Zyl
Shérri is ’n gebore Bloemfonteiner en sy het aan die Hoërskool Sand du Plessis 
gematrikuleer. Na skool het sy as ’n klerk by die Oranje Buro begin werk en na ’n jaar 
by die Posspaarbank gaan werk. In 1996 het haar loopbaan by SA Stamboek begin as ’n 
datatikster, waarna sy in 1998 ’n pos aanvaar het as die administratiewe bestuurder se 
assistent. Sy is in 2000 met Francois van Zyl getroud, waarna die egpaar twee pragtige 
seuns ryker geword het (en ’n laatlammetjie is op pad!). 

In 2001 is die administratiewe bestuurder weg by SA Stamboek en daarna het sy 
die meeste administrasie onder die hoofbestuurder se leiding hanteer. Sy het verskeie 
kursusse voltooi in menslike hulpbronne, arbeidswetgewing en vaardigheidsontwikkeling. 
In 2013 het sy die pos as die hoofbestuurder se uitvoerende sekretaresse aanvaar en sy 
sien uit na die uitdagings wat voorlê.

Dina Victor
Dina het in Bethlehem in die Vrystaat op ’n plaas grootgeword. In 1976 het die gesin Bloemfontein 
toe verhuis en sy het in 1981 gematrikuleer. Sy het by die provinsiale administrasie begin werk, 
waar sy haar aanlegtoetse in programmering geslaag het en met indienskursusse en opleiding 
begin het.

Sy is op 15 Januarie 1983 met Theo Victor getroud. In September 1983 het sy met diere-
aantekeningstelsels by SA Stamboek begin werk, waar sy van die produksiestelsels geskryf 
het. Sy was verantwoordelik vir rekenaarnavrae by die Stamboek-stalletjie by die Randse 
Skou en Royal Skou. Sy het in die laat negentigerjare in Holland gehelp met die 
Vleisbeesstelsel se spesifikasies en beplanning. 

Haar dogter, Annette, is in 1987 gebore. Haar man is in 1991 na Pretoria verplaas. 
Haar seun, Niel, het op haar skoot voor die rekenaar grootgeword. Naweke hou sy 
haar besig met lees, naaldwerk en skubaduik.

KEN ONS MENSE
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