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In hierdie reeks word bespreek hoe veeboere in Suid-Afrika
sal moet aanpas en anders en vooruit sal moet begin
dink om klimaatsverandering die hoof te kan bied.
Deel 2: Hoe affekteer die
verhoogde CO,-konsentrasie

en gebruik dit tydens fotosintese vir groei
en produksie. Koolstof, saam met waterst of

die veeboer?

en suurstof, maak sowat 96% van die droë

Die CO,-konsentrasie in die aarde se

massa van plante uit. Daarom kan mens
verwag dat met meer CO, in die atmosf eer,
plante beter sal groei en produseer.

atmosf eer het seder t die laat 1800's vanaf
sowat 275 dele per miljoen (d.p.m.) na oor
die 400 d.p.m. gestyg - en dit styg steeds.
Die huidige generasie veeboer e gaan
ongetwy feld hierdeur geaffekteer word.

Verhoogde C0,-vlakke en die
veeboer
Plante neem koolsuur gas (ook genoem
koolst ofdioksied of CO.) uit die atmosf eer op

Wat is die donker kant van

CO,-bemesting?

Koolsuur gas bevoordeel houtagtige plante
(C3) die meeste, veral as dit ook peulplante
is. Bosverdigting en die uitbreiding van die
gebiede waar bosverdigting voorkom is die
donker kant daarvan.

Daar is 'n paar faktore wat die effektiwiteit van dié verhoging
groei en produksie bepaal:

-
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Die eerste faktor is die tipe fotosintese van 'n bepaalde plant. Daar is drie tipes, te wete
C3, C4 en CAM. Koelseisoenplante, soos bossies, struike, bome en koelseisoengr asse,
volg die C3-fot osintesepad. Warmseisoenplante, soos tropiese grasse,
volg die C4-tipe fotosintesepr oses. Vetplante volg die CAM-r oete. Elk
van hierdie tipes fotosintese word baie eenvoudig in 'n video verduidelik.
Gebruik hierdie QR-kode: https: //study.com/academy/lesson/c3plants-deﬁnition-types-examples.html
Die oorwig van veldnavorsing wys dat dit veral die C3-plantgr oep is wat deur die
verhoogde CO,-konsentr asie in die atmosf eer bevoordeel word, terwyl C4-plante
se respons slegs sowat 30% so goed as dié van C3-plante is. Feit bly, verhoogde
CO, bevoordeel beide planttipes se produksie vermoë en dit staan as CO,-bemesting bekend.
(BLAAI OM)
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Die tweede faktor is die beskikbaarheid van stikstof. 'n Tekor t aan stikstof beperk die
bemestingseff ek van die verhoogde CO,-konsentr asie. Peulplante is gevolglik gunstig
geposisioneer om van die verhoogde atmosf eriese CO,-konsentr asies gebruik te
maak, omdat dit stikstof bind en dan as voedselbr on gebruik.

Derdens, die toename in die CO,-konsentrasie in die atmosfeer bevoordeel plante se
water verbruiksdoeltr effendheid (WVD). Koolsuur gas word via plante se huidmondjies
opgeneem en daarvoor moet die huidmondjies oopgemaak word. Wanneer die
huidmondjies oop is, verloor die plant water aan die atmosf eer (ook bekend as
transpirasie). Wanneer die koolsuur gaskonsentr asie in die atmosf eer hoog is, hoef 'n
plant nie sy huidmondjies so groot oop te maak om dieself de hoeveelheid CO, te kan
opneem nie. Dus, hoe kleiner die openinge van die huidmondjies, hoe kleiner is die
transpirasieverliese.

Die South African Environmental Observation Network (SAEON) het oor die afgelope
paar dekades dramatiese veranderinge in
bosverdigting in die Savanna-, Grasveld- en
Fynbos-biome van Suid-Afrika waargeneem.
Volgens hulle is die Savanna-gebiede besig
om na die aanliggende grasveldgebiede
uit te brei, terwyl die bestaande savannagebieden toename in boombedekking
en bosverdigting ervaar. Dit is besig om te
verander in digte boskasies. Die grasvelde
wat aan die Savanna-bioom grens, word
ingeneem deur bome en struike, en verander
stelselmatig in Savanna. In die res van die
grasveld vind verdigting van kleiner bosse en
struike plaas, byvoorbeeld met Slangbos. In
dele van die Fynbos-bioom vind die verdigting van uitheemse indringerplante soos
rooikrans, dennebome en wattels plaas.
Die Savanna en Grasveld verskaf na
raming sowat 81% van die beskikbar e
veldweiding in die RSA. Die bestuur van
bosindringing is dus 'n baie groot prioriteit
in hierdie gebiede. In die Savanna-gebiede
word daar tans hoofsaaklik gehoop dat
die probleem van bosverdigting met
wildboer dery bestuur sal kan word, maar
dit is slegs die groter wildsoor te soos
olifante en renosters wat 'n beduidende
onderdrukkende effek op bos het.

Veldbrand gaan waarskynlik ook nie meer
so suksesv ol wees soos in die verlede nie.
Die RSA beskik oor die nodige kundigheid
en chemiese middels om hierdie situasie
te bestuur - weliswaar teen 'n prys. Die
prys wat ons gaan betaal vir 'n gebrek aan
beheer is egter aansienlik hoër as die koste
verbonde aan beheer. Foto 1 en 2 wys baie
duidelik wat die verskil is tussen veld waar
die indringerbosse beheer is, en waar dit nie
beheer is nie.

Wat is die silwer randjie van

CO,-bemesting?

Ons weiplante gaan as gevolg van CO,bemesting en die beter WVD meer voer
produseer, mits daar voldoende stikstof
in die grond beskikbaar is. Hoe beter
die grasveld se toestand is, hoe hoër is
die N-inhoud van die bogrond. As mens
dus in ag neem dat die voordeel van
CO,-bemesting deur N-beskikbaarheid
beïnvloed word, is dit belangrik om te sorg
dat grasveld in 'n uitstek ende toestand is.
Hoe swakker die toestand van die grasveld,
hoe laer is die stikstof-inhoud en hoe
minder is die voordeel van CO, -bemesting.
Navorsing het ook gewys dat die plantspesies wat in goeie grasveld oorheers, 'n
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Foto 1: Veld waar die bos beheer

is

(Olifantshoek-distrik)

EN OPLEIDING
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Foto 2: Veld waar die bos nog nie beheer is

nie (Olifantshoek-distrik- foto is op dieselfde
plaas en datum geneem as Foto 1)

hoër water verbruiksdoeltr effendheid het
as grasse wat in swak veld voorkom. Die
basale bedekking van goeie veld is ook
beter as dié van swak veld, met die gevolg
dat die verdamping van water vanaf die
grondopper vlak verminder , wat meer water
vir transpirasie tydens fotosintese beskikbaar
stel en plantpr oduksie verder bevoordeel.
Die belang van goeie veldbestuur en
veldbewaring as bestuursmaatr eëls blyk
baie duidelik. As die veeboer dus die volle

voordeel van CO,-bemesting wil benut, is
dit belangrik om die veldtoestand
begin bestuur.
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Kyk gerus na die video's by die
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Watter boodskap hou dit in?
Die toename in atmosferiese CO, -konsentrasie
gaan veeboer e op twee manier e raak.
Eerstens, versnelde bosverdigting met 'n
afname in die totale weidingskapasiteit van
die RSA se veldhulpbr onne. Boere sal dus
jaarliks moet begroot vir die beheer van
bos, of later 'n situasie beleef waar hul
plase onekonomies en ongeskik vir
boerdery gaan word.
Die positiewe kant van CO,-bemesting
is dat dit tot verbeter de weidingpr oduksie
gaan lei, veral by veld wat in 'n goeie
toestand verkeer. Veeboer e sal dus moet
seker maak dat hulle die beste moontlik e
tegnologieë toepas sover dit veldbestuur
aangaan en dat hulle drastiese metodes sal
moet begin aanwend om veld wat skade
gelei het, te kan heropbou.

'n Volledige bronnelys kan van
'* die outeur aangevra word (sien
skrywers se kontakbesonderhede
voor in die tydskrif).

