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Glifosaat is minder giftig as sout
Dr. Gerhard H Verdoorn

Die wêreld se grootste onkruiddoder, glifosaat, sal sekerlik die
prys as nuusmaker van die jaar
ontvang. Daar is aantygings, gerugte, vrese, Frankenstein-stories en
louter onsin wat oor en weer deur
die internet en al sy kleinboeties
die wêreld vol vlieg. Soos een mediese praktisyn van Mpumalanga
onlangs aan ‘n skool gesê het: Glifosaat is ‘n uiters giftige plaagdoder
wat boonop kankerwekkend is. Nie
eens Frankenstein self sou sulke
onsin kon kwytraak nie, maar die
publiek trek die kombers oor die
kop en sidder in vrees as die woord
glifosaat hardop genoem word.
Die landbouchemiese bedryf sal
nooit die begrip “omgewingsvriendelik” aan ‘n plaagdoder toedig
nie, want die doel van plaagdoders
is om te dood - en daarom is sulke
terme nie eens van toepassing in die
debat oor glifosaat nie. Dit is egter
‘n feit dat glifosaat nie in enige
vorm kankerwekkend is nie. Die
giftigheid is inderwaarheid so laag
dat kommer oor die gesondheid van
die mens en ander organismes totaal onnodig is.
Glifosaat is ‘n nie-selektiewe, sistemiese kontak onkruiddoder. Dit
beteken dat dit in ‘n mindere of
meerdere mate op alle plantsoorte

‘n uitwerking sal hê deurdat dit
in die plant se sisteem opgeneem
word deur kontak met bogrondse
dele.
Daar is enkele aanduidings dat
baie broos plante soos soetrissies
miskien glifosaat deur die wortelstelsel kan opneem as daar uitsonderlike hoë vlakke van glifosaat
in die grond voorkom. Die reël is
egter dat glifosaat nie deur plante se
wortelstelsels opgeneem word nie.

Die spuitmengsel moet die blare,
stamme en stingels benat voordat
die produk opgeneem kan word.
Glifosaatbevattende onkruiddoders word baie algemeen in die
landbou, tuinbou en omgewingsbestuur aangewend.
Dit is byvoorbeeld die produk wat
gebruik word om indringer-riete
in water mee te beheer, en dit is
die onkruiddoder wat in geneties
gemodifiseerde oesgewasse soos

mielies vir onkruidbeheer gebruik
word. Daar bestaan verskeie soutvorme en suurvorme van glifosaat
soos die vrye suur glifosaat, kalium en natriumsoute, asook triisopropielamiensoute. Nie en van hierdie vorme is enigsins beduidend
giftig vir mense nie en selfs nie
eens irriterend nie. Ongelukkig het
die klomp onwaarhede op die internet mense nou vreesbevange oor
glifosaat - in so ‘n mate dat mense

SJB wil etiese jagters oplei
Die Suid-Kaap Jagters- en Bewaringsvereniging (SJB) bied ‘n dagkursus in probleemdierbeheer aan. Die kursus in die roep van die
skade-veroorsakende diere word op 4 Mei by die Wouter de Vosskietbaan buite Klein-Brakrivier aangebied.
Heinrich Funck, van Jaracal Animal Damage
Control bied die kursus aan. Funck, wat die afgelope 18 jaar al meer as 3 000 jagters en boere
opgelei het om probleem-veroorsakende diere
met hierdie metode te beheer, word allerweë
beskou as een ‘n wêreldleier op die gebied.
“Die doelwit met die kursus is om jagters te leer
hoe om die roepstelsel te gebruik vir die jag van
probleemveroorsakende diere,” sê Neels Meyer,
voorsitter van SJB. “Ons wil jagters oplei en motiveer om eties op te tree.”

Vee- en wildboere, asook jagters wat belangstel
in etiese probleemdier-beheer, word aangemoedig om die kursus by te woon.
Die kursus begin om 08:00 en kos R850 vir
lede en R1 000 vir nie-lede.
Kontak Melinda Bosch by die SJB-kantoor by
044 695 2319 vir meer inligting oor die roepkursus.
'n Elandkoei hang aan 'n haak in 'n abbatoir, gereed
om geslag te word. Foto: Jean-Pierre Steyn

selfs glo hulle en hul troeteldiere
vergiftig kan raak as hulle aan plante raak wat met glifosaat behandel
is. Die feit is dat mens liewers maar
moet kommer opgaar oor die soutpotjie wat so mildelik oor al die
borde kos hardloop…
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