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NOORDELIKE STREKE BESOEK IN TWEEDE WEEK VAN CGA PRODUSENTE ROADSHOWS 
Hierdie week het die twee CGA-spanne die noordelike streke besoek, met die laaste byeenkoms vandag in 
Zimbabwe (na die verpligte COVID-19 PCR-toets en 'n grens-kruising later vanoggend).  ‘n Paar boodskappe 
om te onthou van die streke wat my span die afgelope week besoek het: 
• Letsitele- en Limpoporivierstreke het nie een millimeter reën in Februarie gehad nie, Ohrigstad en  
   Hoedspruit het ook nie veel beter gevaar nie. Gelukkig het die meeste produsente steeds goeie  
   waterbronne van uitstekende reën in Desember en Januarie. In Hoedspruit het my span dalk 'n bietjie  
   verligting gebring, want die reën het op 'n sinkdak uitgesak wat 'n voortydige einde aan ons aanbiedings 

gebring het - 'n mens kla nooit oor die reën nie. 
• Daar was ook gelokaliseerde voorkoms van hael in Burgersfort/Ohrigstad en ook in Limpoporivier (die   
   eerste keer in meer as 20 jaar vir hierdie streek). 
• Nietemin, volgens die produsente lyk die oes goed, oor die algemeen het die bome baat gevind by die reën 

en hitte op die regte tyd en daar behoort 'n goeie uitvoerbare oes op die bome te wees. Terwyl hierdie 
produsente nou hul skattings vir die 2022-uitvoer-oes voorberei, het die vergaderings produsente en die 
Variëteitsfokusgroepe gemaan om dit te doen met inagneming van die gevolge van groot stygings in 
vragtariewe, insetkoste, energie en arbeid. In 2021 sou dit beter gewees het as van die vrugte nie uitgevoer 
is nie omrede verdienstes nie die kostes gedek het nie.  Produsente moet in 2022 hul somme maak om te 
verseker dat uitvoerkartonne wel winsgewend is. 

• Logistiek is steeds in produsente se gedagtes, veral uit hierdie streke, wat in sommige gevalle 1 000 km van  
  die Durbanse hawe is. Produsente sal na Maputo kyk om sommige volumes van Durban af te herlei, maar  
  die grootste deel sal steeds na hierdie hawe moet reis. Almal in die voorsieningsketting sal noukeurig moet  
  beplan, gekoppel aan inligting oor padtoestande en hawebedrywighede, om by omstandighede aan te pas,  
  soos dit gebeur. Verwag die onverwagte in 2022. 
• Daar was 'n uitstekende mengsel van jeug en ervaring by al die roadshows. Alhoewel dit wonderlik was om  
  met die ervare lede van die CGA te gesels (sommige het ons vir twee jaar of meer nie gesien nie), was dit  
  ook bemoedigend om te sien hoeveel jongmense by Suider-Afrika se sitrusbedryf betrokke is. 
• Negentig persent van die paaie waarop ons gery het kon as goed tot uitstekend geklassifiseer word, vyf  
   persent was orraait, terwyl die oorblywende 5% net as skokkend beskryf kan word. Veral die R36 tussen  
   die N11 en Lydenberg het amper verdwyn – wat beteken het baie voetwerk en vermyding van slaggate en  
   groot vragmotors. 
DIE RUSSIESE OËKRAÏNE KONFLIK 
In 2021 was die Russiese Federasie nommer vyf in terme van uitvoerbestemmings vir Suid-Afrikaanse sitrus 
wat 11,2 miljoen (15 kg) kartonne invoer. In geheel voer Suid-Afrika ongeveer 8% van sy vars vrugte na 
Rusland uit. Tans word ons plaaslike sitrusbedryf nie ernstig deur die konflik in die Oekraïne geraak nie, 
aangesien ons uitvoerseisoen nog nie in groot volumes begin het nie. Sou dit egter nie moontlik wees om 
sitrus na die streek uit te voer sodra die 2022-seisoen in alle erns afskop nie, kan vrugte wat vir Rusland 
bestem is in ander markte beland – wat tot 'n ooraanbod kan lei, met gevolglike laer pryse. 
Die groot bekommernisse op hierdie stadium sal die ontwrigting van ons logistieke ketting en 
betalingsskedule wees. Die CGA is in gesprek met uitvoerders wat bewus is van die huidige risiko's, en sal dit 
bestuur op grond van hul kommersiële besluite en sal alternatiewe opsies oorweeg, sou die risiko toeneem. 
Die CGA sal voortgaan om die situasie te monitor en met belanghebbendes regoor die waardeketting in 
gesprek te tree om die impak van die Oekraïne-konflik op die komende seisoen te probeer versag. 
 

 

“I am not young enough to know everything” Oscar Wilde 
 


