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“A great deal of talent is lost to the world for want of a little courage” Sydney 

Smith 

CGA Heffings en Toewysings (Robert Miller) 

Soos deur die Minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling op 11 Desember 2020 goedgekeur, het die CGA 
'n nuwe statutêre heffingstydperk van 2021 tot aan die einde van die 2024-seisoen betree. Dit is dus 'n interessante tyd om te kyk 
hoe die CGA heffing aangewend en aan verskillende aktiwiteite toegewys word om sitrusprodusente te bevoordeel en te help. Die 
onderstaande grafiek toon die geskiedenis van die CGA-heffings, sowel as die aktiwiteite waarvoor dit gebruik word: 

 
• Toe die CGA die eerste keer met sy bedrywighede begin het, was die heffing vrywillig en is dit gebruik om navorsingsdienste 
aan die sitrusbedryf te finansier. Hierdie dienste word deur Citrus Research International (CRI) gelewer. 
• Daar is gou besef dat met 'n vrywillige heffing onvoldoende fondse ingesamel word om die navorsingsbehoeftes van die bedryf 
te finansier. 'n Statutêre heffing is dus voorgestel en het eers in die 2001-seisoen vir 'n tydperk van vier jaar in werking getree. 
Sedertdien het die CGA elke vier jaar om 'n nuwe statutêre heffing aansoek gedoen. 
• Deur die jare het die rol van die CGA in die sitrusbedryf gegroei en is die statutêre heffing gebruik om ander strategiese 
aktiwiteite wat die bedryf benodig, te finansier, soos marktoegang, verbruikersversekering, inligtingsdienste, logistieke 
ontwikkeling en transformasie. 
• Voorwaardes vir die goedkeuring van die heffing is dat 20% van die heffing aan transformasie in die bedryf bestee word en dat 
nie meer as 10% van die heffing aan administrasie toegewys word nie. Die CGA voldoen aan hierdie en alle ander voorwaardes. 
• Deur al die jare is navorsing- en marktoegangsaktiwiteite die belangrikste fokusareas waarop die heffing bestee word, en die 
nuut goedgekeurde heffing sluit 'n groot toename in die bedrae en hulpbronne wat aan bedryfsnavorsing toegewys is, in. 
COVID 19 Inentings statistieke 
Toegedien in die afgelope 24 uur = 212 162; totaal toegedien = 18 735 127; Individue wat ingeënt is = 13 302 588 (= 33,43%   
van die volwasse bevolking). Bron: https://sacoronavirus.co.za/latest-vaccine-statistics/  

GEPAK EN VERSKEEP 

Einde van Week 39 
Miljoen 15kg Kartonne 

Gepak Gepak Gepak Verskeep Verskeep Aanvanklike 
Skatting 

Nuutste 
Voorspelling 

Finaal 
Gepak 

BRON: PPECB/AGRIHUB 2019 2020 2021 2020 2021 2021 2021 2020 

Pomelo’s (17kg)   15.5 m  14.3 m    

Pomelo’s 16.8 m 15.0 m 17.5 m 14.1 m 16.2 m 18.0 m 17.6 m 15.5 m 

Sagte Sitrus 18.2 m 23.6 m 30.8 m 23.2 m 28.6 m 30.5 m 30.8 m 23.6 m 

Suurlemoene 22.0 m 28.3 m 30.8 m 26.3 m 29.0 m 30.2 m 30.9 m 29.6 m 

Nawels 24.3 m 26.0 m 27.1 m 25.1 m 27.0 m* 26.3 m 27.2 m 26.2 m 

Valencias 43.5 m 47.2 m 53.5 m 42.3 m 45.1 m* 58.0 m 56.5 m 55.1 m 

Totaal 124.8m 140.1m 159.7m 131.0 m 145.9 m* 163.0 m 163.0 m 150 m 

* Gebruik 'n kombinasie van PPECB- en Agrihub - data om rekening te hou met die verskepingstyd. 

https://sacoronavirus.co.za/latest-vaccine-statistics/

