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Kalahari Pekans nuusbrief
Geagte Produsent,
Dit is met groot opgewondenheid wat ons die 2017 seisoen nader . Die uitstekende reën het
veroorsaak dat 2017 die grootste en beste gehalte pekan oes dusver in die geskiedenis van
Suid-Afrika sal wees. Met 'n paar voorspellings dat die SA oes meer as 17 000MT van indop
neute sal lewer!

Internasionaal
Daar is ook goeie nuus in die mark. Wat pekanneute pryse betref, was 2016 'n rekord prys
vlak in Amerikaanse dollar, daarom sien ons daarna uit om daarop voort te gaan in 2017.
Onderaan is 'n opsomming van die 2015/16 seisoen wat deur die Internasionale Neut Raad
samegestel was.

Vir die 2017 seisoen verwag die VSA goeie groei te danke aan gunstige reënval terwyl
Mexiko 'n "af" seisoen sal hê. Die gevolg is dit blyk waarskynlik die 2016/17 wêreld oes 'n
soortgelyke grootte oes as 2015/16 sal wees. Die VSA en Mexiko verteenwoordig meer as

90% van die wêreld se aanvraag tot pekaneute en sal die prys vir die mark selfs met 'n veel
groter Suid-Afrikaanse oes na verwagting teen 'n hoë vlak bly. Ons verwag dat dus pekan
indop mark uit China sterk sal bly omrede hul gunstige ekonomiese groei, sowel as die kerne
soos die aanvraag toeneem as gevolg van die gesonde eetgewontes in Noord-Amerika en
Europa.

Rand Pryse
Die enigste nadeel van produsente pryse is die veel sterker rand teenoor die dollar en ander
geldeenhede. Die Rand was amptelik die mees wisselvallige geldeenheid in die wêreld in
2016, so dit kan nog verander, waar dit vandag is. Die meeste kenners voel die Rand is tans
korrek gewaardeer en gaan waarskynlik stabiel te bly tussen die kerwe van 12,50-13,30 teen
die dollar. Dit is iets om fyn dop te hou, want dit het 'n groot invloed op die pryse wat aan
produsente betaal gaan word.
Ons sal binnekort prys vir 2017 seisoen bekend maak en deur gee. Produsente word ook
genooi om met ons te gesels sou jul ‘n behoefte aan ‘n voorskot betaling ontwikkel.

Hartswater Struktuur
Ons wil graag Merwe Grobbelaar (0823033497) voor stel as ons produsent skakeling
bestuurder in Hartswater. Merwe het oorgeneem by Anroux Pretorius. Danie van Vuuren wat
Kalahari Pecan se fabrieksbestuurder in Upington was, sal die bestuurder van die Hartswater
depot in 2017 wees. Danie het 'n sterk kennis van pekanneute en ons is vol vertroue dat hy sal
waarde toevoeg tot die struktuur. Ons wil ook vir Leone Zeelie terug welkom by ons
Hartswater depot om Danie te ondersteun. Leone is ook baie goed ingelig en ons is gelukkig
om haar terug te hê as deel van ons span.
Verdere goeie nuus vir Kalahari Pekans Hartswater, is die toevoeging van 'n voorskoonmaak
lyn wat binnekort geïnstalleer sal word. Dit sal ons in staat stel om meganiese ge-oeste
pekanneute te ontvang en hanteer.

Ons sien uit daarna om saam met julle te werk in 2017. Ons strewe daarna om goeie diens en
prys te lewer aan al ons produsente.
Alles van die beste vir 2017 !!

