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CGA PRODUSENTE ROADSHOWS BEWEEG NOORD 
Hierdie week het die twee CGA-spanne die Kaapse provinsies (Oos, Wes en Noord) besoek met goeie bywoning by al ses 
roadshows. Produsente se groot bekommernis is die steeds toenemende vragtariewe, hawe doeltreffendheid, EU 
fitosanitêre vereistes, toenemende insetkoste en die bedryf se groei. 
Volgende week vertrek die B-span na Ohrigstad: Dinsdag (1 Maart) hou ons 'n vergadering om 09:00 in die 
Ohrigstad/Burgersfort-streek by Hannah Game Lodge, voordat ons na Francines Venue and Farmhouse in Hoedspruit 
vertrek vir die middag vergadering om 15:00. Woensdag 2 Maart (15:00) is die B-span by Letaba Junction in Letsitele, voordat 
hulle na Limpoporivier-streek gaan vir 'n vergadering by Tshipise Forever Resort om 15:00 op Donderdag, 3 Maart. Alle 
middag vergaderings sal deur 'n braai en iets te drinke afgesluit word. Ons gaan dan oor die grens vir 'n vergadering in 
Zimbabwe op Vrydag, 4 Maart, om 14:00. 
Die A-span gaan na Senwes met 'n vergadering by Maroela Game Trails op Maandag 28 Februarie om 15:00, vergadering by 
Onderberg op Dinsdag, 1 Maart, om 15:00 by die Komati Raadsaal, en eindig dan op Woensdag, 2 Maart, in die Nelspruit 
streek by CRI. Alle vergaderings sal deur 'n braai en iets te drinke afgesluit word. Dankie aan Nedbank vir die borg van die 
tweede week van Roadshows.  Eswatini-produsente sal by vergaderings in Mpumalanga aansluit, terwyl KZN op Donderdag, 
17 Maart, om 12:00 'n vergadering in Nkwalini by die Boeresaal sal hê. 
Die afgelope week was lekker met 'n geleentheid om CGA-lede te betrek en kwaliteit tyd in die Kaapse streke deur te bring, 
en ons sien uit na meer van dieselfde volgende week. 
 

NUWE PLAKKER/ETIKET-VEREISTES IN DIE EU (Paula Bester) 
EU het 'n paar Direktiewe met betrekking tot plastiek en verpakking wat as riglyne vir die lidlande dien om hul eie 
wetgewing op nasionale vlak te implementeer. Die “Packaging and Packaging Waste Directive (94/62/EC)” het ten doel 
om nasionale maatreëls rakende die bestuur van verpakking en verpakkingsafval te harmoniseer om die impak 
daarvan op die omgewing binne Europa, sowel as derde lande, te versag. Hierdie Direktief dek alle verpakkingstipes, 
alle verpakkingsmateriaal, in alle sektore. Dus, om enige verpakking op die EU-mark te plaas, moet dit aan die 
noodsaaklike vereistes voldoen soos deur hierdie Direktief uiteengesit (d.w.s. komposteerbaar). 
Ons sien 'n verskil in hoe hierdie Direktief in lidlande geïmplementeer word. Frankryk en België (beperk tot Vlaandere) 
het nou beide verpligte beperkings op vrugteplakkers onder die “Packaging and Packaging Waste Directive”. 
Die Franse wet teen afval vir 'n sirkulêre ekonomie, bekend as die AGEC-wet, se artikel 80 bepaal: "Op 1 Januarie 2022, 
laatste, word die aanbring van plakkers direk op vrugte of groente beëindig, met die uitsondering van plakkers wat 
kan komposteer in huiskompos en heeltemal of gedeeltelik van bio-bronne materiaal gemaak is.” Ons het onlangs 
verneem dat hierdie wet effens aangepas is om voorsiening te maak vir 'n standaard voedselgraad gom, sodat die 
gom-afdeling van die plakker nie hoef te voldoen aan kompos standaarde vir die Franse mark nie, aangesien dit taamlik 
moeilik is om te bereik. 
België, Vlaandere het ook komposteerbare vrugteplakkers verpligtend gemaak, met 'n bietjie meer tyd wat toegestaan 
is om by die strenger huis-komposteerbare plakkers aan te pas. Industriële komposteerbare vrugteplakkers (volgens 
standaard EN 13342) word tot 31/12/2024 gemagtig. Huis-komposteerbare vrugteplakkers is egter verpligtend vanaf 
01/01/2025. [Volgens standaarde: AS 5810; NF T 51-800; of OK Compost Home (TÜV Oostenryk)]. Operateurs word 
aangeraai om alle nie-komposteerbare plakkers vanaf middel 2022 te laat vaar. 
Ons voorsien dat Spanje dieselfde rigting volg as Frankryk en Vlaandere gaan volg, en vrugteplakkers beperk tot huis-
komposteerbare materiale. Hulle het nog nie amptelik wetgewing gepubliseer nie, maar hulle is in hul 
oorgangsperiode. 
Ter opsomming, as vrugte vir die Franse of Vlaandere markte bestem is en hulle benodig 'n direkte oppervlakplakker 
of etiket, moet dit aan bogenoemde komposstandaarde voldoen. Ander lidlande sal waarskynlik in die nabye toekoms 
die strewe na huis- komposteerbare plakkers volg. 
 

“Communication is not about saying what we think. Communication is about ensuring others hear 

what we mean” Simon Sinek 
 


