
Hierdie brosjure is ontwikkel deur Living Lands in samewerking 
met Rhodes Universiteit met befondsing van WWF Nedbank 

Groen Trust. Vir verdere inligting, kontak asseblief vir 
Matt Sephton:

 071 843 2261 of info@livinglands.co.za 

Wanneer C. intermedia saad versamel word is dit 
belangrik om rekord te hou van watter bevolking die 
saad versamel word, sodat dieselfde genetiese 
materiaal weer gebruik kan word vir versterking in 
daardie spesifieke omgewing.

SAAD VERSAMELING NA PLANT 

Pluk saad met die hand deur gebruik te 
maak van plaaslike heuningbos snyers.
 
Versamel tussen 30% en 50% van die 
saad peule van elke heuningbos plant.

Oes saad van soveel plante as moontlik 
binne ‘n spesifieke bevolking.

Merk elke sak saad wat versamel is met 
die GPS koördinate en/of blok nommer.
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              Hou in gedagte
• Versamel saad twee tot drie jaar na oes of ‘n brand.

• Desember tot Januarie is die beste tyd vir saad 
   versameling.

• Versamel saad wanneer die saad peule bruin/swart, 
  geswel en hard is, maar nog nie gebars het nie. 

• Afhangend van omgewingstoestande sal die 
  spesifieke tyd wanneer die saad peule bars verskil   
  tussen bevolkings en oor seisoene. Hou areas dop 
  waar saad geoes moet word en besef dat dit
  waarskynlik nodig sal wees om die saad oor verskeie 
  weke te versamel. 

• Ons stel voor dat die teesnyers ŉ daaglikse tarief betaal 
  word eerder as per kilogram, sodat saad oor die hele 
  blok versamel word en nie net die mees toeganklike 
  plante geteiken word nie.
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              Hou in gedagte
 
•Afhangende van klimaatsomstandighede en vure, sal die 
  plante waarskynlik eers 8-12 jaar na plant oesbaar wees
• Moenie die area binne die eerste vier jaar na plant 
  brand nie.

V E R S T E R K I N G 
VA N  W I L D E 
C Y C L O P I A 
I N T E R M E D I A 
B E V O L K I N G S 

As gevolg van die vermindering in 
getalle van sommige wilde heuningbos 
bevolkings, het verskeie grondeienaars 
belangstelling getoon in die moontlike 
versterking van bevolkings deur 
heuningbos saad in die veld te plant.

Dit is belangrik om te besef dat die
 versterking van heuningbos bevolkings 
nie “verbouing” van heuningbos in 
natuurlike fynbos is nie, maar verwys 
na die rehabilitasie of vermeerdering van 
bestaande wilde heuningbos bevolkings.
Om grondeienaars en die breër 
industrie by te staan, het Living Lands 
ondersoek ingestel na die beste metodes 
vir die versterking van wilde C. intermedia. 
Genetika, asook praktiese aspekte wat
 die kanse op suksesvolle vestiging
 verhoog, is in ag geneem.

Sien asseblief ook die Riglyne vir die volhoubare oes van wilde 
heuningbos (McGregor, 2017) vir verdere inligting wat verband 

hou met heuningbos-oes, monitering en ekologie. 
www.livinglands.com/honeybush

Neem kennis dat die versterking van die wilde 
heuningbos bevolkings ŉ langtermyn benadering is 
om die bestaande hulpbron te ondersteun en te
 versterk. Alhoewel die proewe wat gebruik is om 
hierdie riglyn saam te stel ontkieming en oorlewing 
van saailinge vir twee jaar gemonitor het, is daar nog 
nie langtermyn data oor oorlewingspersentasies 
nie. Die aanname is tans dat 10% van die geplante 
saad sal oorleef tot volwassenheid onder ideale 
fisiese en klimaats-omstandighede.

Hierdie dokument beoog om ‘n praktiese 
riglyn te verskaf vir die verantwoordelike 
versterking van heuningbos bevolkings aan 
beide grondeienaars en tee-snyers. Hierdie 
riglyn is gebaseer op bevindings van proewe 
wat sedert 2020 onderneem is. 



Die saadhuid van C. intermedia saad moet “beskadig” 
word voor dit kan ontkiem. Sodra die harde saadhuid 
beskadig is, kan water deur die membraan beweeg wat 
ontkieming stimuleer.

                   C.intermedia kom voor by: 

Swak skoonmaak en berging van saad kan lei tot 
onnodige vermorsing, met sade wat onlewensvatbaar 
word weens insekbesmetting of verrotting. 

Hoe om die saad te berg: 

SAAD BERGING

Saad voorbereiding vir plant

Hoogte bo seespieël: 300m tot 800m.

C. intermedia verkies koeler, natter hellings, asook 
gebiede waar mis dikwels voorkom.  

Reënval: 250mm tot 1500mm/jaar.

Ansig: Suid- en Suidwes.

              Hou in gedagte
• Plant in ‘n area binne 500m van die blok waar die saad 
  versamel was. Saad van ‘n area is aangepas vir daardie 
  spesifieke omgewing. Indien die saad verder as 500m  
  geplant word, kan die genetika van bestaande heuningbos 
  bevolkings in daardie omgewing verander word.
• Plant slegs in “goeie” jare (bo-gemiddelde reënval) om die 
  kanse vir ontkieming en oorlewing te verhoog. 
• Plant verkieslik in ‘n gebied wat binne die vorige 6 
  maande gebrand is.
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              Hou in gedagte
• Saad moet geplant word binne 4 weke na dit voorberei is.
• Moet nie die saad behandel voor langtermyn berging nie.

Saad moet in die koeler herfsmaande geplant word,
 verkieslik voor bietjie reën. Sodra ‘n area gekies is waar 
geplant gaan word, is dit uiters belangrik dat die plasing 
van elke individuele saad noukeurig oorweeg word.  

1. Plant die sade met ‘n planter of met die hand.
2. Plant sade teen ‘n digtheid van 5 000 – 10 000 sade 
     per hektaar (1/2 sade elke 2m x 1m).
3. Saad moet 5-10mm diep geplant word.

            Hou in gedagte
• Plant elke saad in ‘n beskutte kol, waar hulle ‘n mate van 
  beskerming sal ontvang in die vroeër stadiums van 
  ontwikkeling. Bv. aan die afdraande kant van ‘n rots of   
  plant, of ‘n kol waar die grond vog goed behou.
• MOENIE in oop, harde grond plant nie.
• MOENIE die saad te diep plant of saad op die oppervlak 
  los nie.

              Hou in gedagte
• Maak sade so gou as moontlik skoon na versameling.
• Om saad met die hand uit te druk lei tot minder 
   vermorsing, maar is baie tydrowend.
• Verwydering deur hitte: Plaas die sade in die son/gebruik 
  kunsmatige (lae) verhitting om hulle te dwing om te bars. 
  Bedek met gaas/laken om verliese te vermy (saad skiet 
  relatief ver van saadpeule af wanneer hulle bars). Sortering 
  van peule en sade met die hand is steeds nodig. Gebruik 
  ‘n sif/vergiettes met gepaste gat grootte hiervoor
  (2-4mm gate).

Om die kanse vir suksesvolle vestiging van plantjies te verhoog, moet die ligging waar 
geplant gaan word noukeurig bepaal word. Om die beste moontlike ontkieming en oorlewing 
te verseker, plant slegs in areas waar heuningbos tans voorkom of in die verlede aangetref is.
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BEPALING VAN PLANTLIGGING 

1. Verwyder die sade uit die saadpeule, met die hand of 
    deur middel van hitte (sien onder).

2. Skei sade van saadpeule en ander materiaal.

3. Plaas die sade in ŉ emmer koue water en meng deeglik.

4. Verwyder die saad wat dryf (onlewensvatbare saad). 
     Herhaal hierdie stap.

5. Dreineer en droog oorblywende (lewensvatbare) saad 
    deur dit uit te sprei in ‘n koel, droë area tot dit heeltemal       
    droog is.

6. Pak in gemerkte houer (met blok nommer) en stoor in ‘n 
    koel plek (indien moontlik in yskas).

7. Kyk vir kondensasie binne die houer na ŉ paar dae; her
     haal stap 5 indien nodig.

SAAD VOORBEREIDING 
VIR PLANT

1. Gooi kookwater oor die sade in ‘n houer wat nie  
     beskadig kan word nie. 
2. Laat staan vir tussen 20 sekondes en 1 minuut in  
     die kookwater, afhangende van hoeveel saad   
     behandel word.
3. Dreineer water en laat die saad heeltemal 
     droog word.
4. Bêre die voorbereide saad in yskas.

PLANT VAN SAAD


