
LANDBOUTEGNOLOGIE NOVEMBER 2008 
 

As moderator van die vak in die Wes-Kaap rapporteer ek soos volg: 
 
In die Wes-Kaap het ons geen Engelse kandidate gehad nie, daarom kan ek net verslag 
lewer oor die Afrikaanse vraestel en memorandum. 
 
Die vraestel het die leerarea baie goed gedek en al die leeruitkomste in ag geneem. 
 
Die voorbeeldvraestelle van die afgelope drie jaar het gedien as baie goeie voorbereiding vir 
die eksamen. 
 
AFDELING A  
 
VRAAG 1 

 
Die kandidate het besonder gevaar in hierdie afdeling. 
Daar sou aansienlik meer druipelinge in die vak gewees het as dit nie vir die hoë punte in 
hierdie afdeling was nie.  
 
Aanbeveling: Laat die kortvrae 2 punte elk tel en maak dit 20 of 25 vrae. 
 
1.3 Taalfout: Moet wees “mees geskikte” of die “geskikste”. 
 
AFDELING B  

 
Vierkantige hakies [ ] aan die einde van elke onderafdeling met totaal soos in 
departementele voorskrifte, word aanbeveel. 

 
VRAAG 2 

 
2.1.3 Tinplaat word baie selde, indien ooit, op die plaas gebruik. Die memo-voorbeelde is 

nie op 'n plaas van toepassing nie. Wel kosbakkies en voerbakkies vir hoenders, as 
gebruik gemaak word van blikkies wat van tin vervaardig is. Baie min kandidate het 
dit reg beantwoord, want gegalvaniseerde plaat is al wat op die plaas gebruik word. 

 
2.1.5 Byvoeging tot memo. Ghries en olie. Veral vir ploegskare en tandwerktuie (in af- 

seisoen) in omgewing waar dit baie roes. 
 
2.3.2 Memo: (5) word ook bindbalk genoem. 
 
2.4 Hierdie vraag het die kandidate baie gehelp omdat die memo goed opgestel was. 'n 

Baie groot verskeidenheid antwoorde is verkry. Hulle het gewissel van hokke vir een 
vark, die kampstelsel, sog- en werpselhokke, kraamkratte, afrondingshokke en 
geboue vir die huisvesting van die varkeenheid. In die vervolg moet daar in die vraag 
spesifiek verwys word na die behoefte wat bestaan. 

 
VRAAG 3 

 
3.1.6 Memo: Sorg dat krag afgeskakel is. Gekoppel word deur gekwalifiseerde elektrisiën. 
 
3.2.2 C spoel of coil 

E sekondêre geleiers 
 



VRAAG 4 
 

4.1.1 Onbekend aan kandidate: Teorie was welbekend weens aantekeninge en vrae in 
voorbeeldvraestelle. Tersiêre inrigtings doen nie eers gietystersweiswerk nie. Dit is ‘n 
spesialisveld wat ons glo buite skoolvlak is. 

 
4.2 Ons moet ook versigtig wees vir MIG-sweiswerk. Dit is vir baie kandidate 'n 

onbekende veld. Duur toerusting word benodig vir onderrig. Die skole wat nie MIG-
sweismasjiene het nie, se kandidate het baie probleme met die vrae ondervind. 

 
4.3 Hierdie is die vraag waarin die kandidate die swakste gevaar het. Word ook baie 

selde gebruik die toerusting is baie duur. 
 
4.2.3 Memo: Hou MIG-kontakpunt verder van metaal of maak draad langer. 
 
4.4.2 Memo: Hegstukke.(Brugstukke wat vooraf opgesweis word en weer na die tyd 

afgesny word.) Sweis alternatiewelik aan weerskante van die metaal. 
 

VRAAG 5 
 

Aanbeveling: In hierdie afdeling kan daar ook nog gekyk word na remstelsels en 
brandstofstelsels. 
 
5.2.3 Kandidate het die vraag swak beantwoord: Dit is ‘n stelsel wat laas in die vyftigerjare 

gebruik is. In die vervolg moet daar eerder konsentreer word op die positiewe 
pompstelsel wat nou in alle voertuie en trekkers met ‘n indirekte lugverkoelingstelsel 
gebruik word. 

 
5.2.4 Memo: Waterprop gebars of gekraak. 
 
5.4.3 Memo: Ghriesnippel. Plek waar ghries maklik toegedien word om moeilik bereikbare 

dele te smeer. 
 
VRAAG 6 

 
6.3.1 Memo: waterbak  
 
6.3.2 Memo: Drinkbakke moet voorsien in behoefte van spesifieke soort dier. 

Genoeg drinkplek vir die diere. 
Genoeg skoon drinkwater wat nie te warm word nie. 

 


