
OPLEIDINGSKURSUS:  

UITKENNING EN BESTUUR VAN GARSSIEKTES  

 

Hoekom moet jy leer meer oor garssiektes? 

Korrekte identifikasie van 'n plantsiekte is die eerste stap in die doeltreffende bestuur van die 
siekte. Indien die siekte nie korrek geïdentifiseer word nie, kan die pogings om dit te bestuur 
misluk. Kennis van die siekteveroorsaakende-organisme en die biologie van dié organisme laat ook 
optimale ingryping by die korrekte tydspunte in die groeiseisoen toe. 'n Gebrek aan kennis is dikwels 
die oorsaak van ernstige oesverliese weens plantsiektes. Die korrekte uitkenning van garssiektes is 
daarom noodsaaklik vir die garsprodusent en ander belangebbendes in die produksie van gars. 
Kennis van hierdie siektes sal aan die deelnemer die selfvertroue gee om te weet wat die beste 
opsie vir intervensie teen ‘n gegewe siekte is. 

Wat is die voordele van die bywoning van hierdie kursus? 

Hierdie kursus bemagtig die deelnemer met 'n basiese kennis van garssiektes. Die deelnemer sal 
meer te wete kom oor wat garssiektes is en waar hulle vandaan kom. Die kursus bied hoë gehalte 
visuele inhoud op die verskillende garssiektes wat op onderskeie dele van die plante voorkom aan. 
Daar is ook gedetailleerde verduidelikings van die siektesiklusse van die organismes. Optimale 
punte van ingryping en vorme van ingryping wat sal toelaat dat beste beheer verkry word, word 
ook bespreek.  

Na voltooiing van hierdie kursus sal die deelnemer: 

• 'n Deeglike begrip hê van wat garssiektes is en waar hulle vandaan kom 
• Oor kennis beskik oor hoe die verskillende siektes lyk  
• In staat wees om meer ingeligte besluite te neem in terme van garssiekte-bestuur 

WIE MOET BYWOON? 

Landbou-professionele persone met 'n belangstelling in gars produksie, of as garsprodusent of as 

tegniese verkoops-persoon sal baie baat vind uit die kursus.  

  



OOR DIE KURSUS FASILITEERDER 

Dr Ida Wilson het haar BSc, BSc Hons en MSc. (cum laude) grade aan die Universiteit van die Vrystaat  
verwerf en haar PhD in Plantpatologie aan die Universiteit van Pretoria. Sy was in diens geneem 
garspatoloog by die Suid-Afrikaanse Landbounavorsingsraad Kleingraan Instituut vir 7 jaar, waar sy 
ook die Programbestuurder van die gewasbeskerming navorsinggroep vir die laaste 3 jaar van haar 
diens was. Haar tyd hier was gevolg deur 5 jaar van diens by ExperiCo Agri-Research Solutions – 'n 
kommersiële landbounavorsing en ontwikkeling maatskappy, waar sy navorsing op 
plantsiektebestuur voortgesit het. Sedert Maart 2018, is werk sy as 'n onafhanklike konsultant in 
gewasgesondheid.  

Sy trek van haar 13 jaar van ervaring as toegepaste bedryfs-landbounavorser om hierdie  unieke 
opleidingskursus aan te bied. Sy het meer as 10 000 ure in die veld aan die bestudering van 
garssiektes bestee en gebruik van die 1000 foto's wat sy oor haar loopbaan geneem het om hoë 
gehalte visuele inhoud op garssiektes voor te lê.  

Sy besit van 14 akademiese toekennings, insluitende akademiese kleure van die Universiteit van die 
Vrystaat, sowel as van die Universiteit van Pretoria. Sy is passievol oor tegnologie oordrag, sy glo 
"kennis is mag" en het 31 populêre artikels oor plantsiektebestuur sedert 2007 gepubliseer. Sy het 
ook 50 radio onderhoude op plantsiektes en hul bestuur gegee, het 14 eweknie hersiende publikasies 
geskryf, 28 konferensie bydraes bygedraes by wetenskaplike konferensies gelewer en hoofstukke in 
tegniese boeke vir boere geskryf. Sy is ook ‘n gereelde gas-spreker by boere dae en ander gebeure 
en het 55  praatjies by inrigtings in Suid-Afrika, Zambië en die Verenigde Koninkryk oor die afgelope 
13 jaar gelewer.  

PROGRAM 
 
Inleiding tot plant siektes 

• Wat is plantsiektes? 

• Oorsig: Biotika teen abiotic siektes, wat is die verskil? 

Leer meer oor die visuele simptome, lewensiklus en optimale punte van intervensie van die 

volgende garssiektes:  

• Virus-siektes 

• Saad-gedraagte siektes 

• Blaarsiektes 

• Stamsiekte 

• Aarsiekte 

 
Vrae, antwoorde en bespreking 
 
Hierdie kursus word in-house by die kliënt se fasiliteite. Die koste van die kursus hang af van die 
geografiese ligging van die kliënt en die aantal deelnemers. Afslag geld vir groep besprekings. 
Kontak ida@idawilsonconsulting.com vir meer inligting. 

mailto:ida@idawilsonconsulting.com

