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beskikbaar gestel vir navorsing
in teelmateriaal.

SUIDER-AFRIKA
VATHANDE
Diebeesbedryf inSuider-Afrika
werksaamsodatboere inligting
oor die jongste metodes in mo-
dernebeesboerderykanbekom.
Dit hou hulle op koers in hul
strewe na groter winsgewend-
heid en volhoubaarheid.
Dr. Mario Beffa, bestuurder

vandieZimbabweHerdBook,
sê die organisasie het Breed-

plan in 2010 onder leiding van
Bradfield as die diensverskaf-
fer van al sy telersgenootskap-
pe aanvaar.
Danksy hierdie verhouding

met Bradfield het talle Zim-
babwiërs in 2010 en 2011 die
Veeskool bygewoon. Daarna
het ’n Zimbabwiese weergawe,
die Zimbabwe Beef School,
met Bradfield se steun in 2012
’n week ná Suid-Afrika se Vee-
skool plaasgevind. Interna-
sionale, streeks- en plaaslike
sprekers het hul kennis aan die
boereoorgedra.Bradfieldhetdit
self verskeie kere bygewoon.
Die Zimbabwe Beef School

is nou ’n jaarlikse instelling en
is in 2020 aanlyn saammet die
Veeskool gehou.
Diestaatmaker-borgevandie

Veeskool, asook nuwe borge,
het weer hul toewyding bewys
deur dit finansieel te dra. Só le-
wer hulle ’n belangrike bydrae
om veeboerdery-inligting aan
die boerderysektor oor te dra.
Ons dank ook aan Landbou-
weekblad wat as mediaborg
dien. Kontak me. Charmainé
Alberts oor die kostestruktuur
en besprekingsprosedure by
082 922 3747 of palberts@
telkomsa.net.

Mnr.MeckiSchneider isvoorsit-
ter van die LRF.

heid en uitruil van gedagtes is
eenvandiebelangriksteaspekte
omsukses te bevorder.

MICHAELBRADFIELD
Dit is die eerste jaar dat dieVee-
skool sonder die staatmaker en
innoveerder dr. Michael Brad-
fieldplaasvind.Hyisvroeërvan-
jaar aan kanker oorlede. Brad-
field het ’n reuse-bydrae tot die
bevordering van die veebedryf
inSuider-Afrikagelewerenwas
die persoon agter die ontstaan
vandieVeeskool.
Hy het toekomsvisie gehad,

was ’n motiveerder, het die
gawegehadommenseomhom
te inspireerenhetdieveebedryf
nanuwehoogtesgelei.DieLRF
het die verantwoordelikheid
aanvaar om op sy nalatenskap
voort te bou.
Bradfield het internasionale

erkenning vir sy bydrae tot die
bevordering van die veebedryf
gekry. Hy het ook Wêreld-
bank-projekte in Ethiopië, Soe-
dan, Pakistan en ander lande
behartig.
Die Australiese navorsings-

instituut Agricultural Business
Research Institute (ABRI) wat
dieBreedplan-stelselontwikkel
het, het ’n spesiale beurs vir na-
graadse studente, The Michael
J. Bradfield Memorial Scho-
larship, aan hom toegewy en

V
ooraanstaande, in-
ternasionale en
plaaslike sprekers
word elke jaar
genooi om hul

kennis op die LRF-Veeskool
oor te dra. Baie deelnemers het
oor die jare aangedui dat hulle
waardevolle ideeshuis toegevat
het omonder hul omstandighe-
de toe te pas. As produsente op
die voorpunt van ontwikkeling
indie veebedryfwil bly, bieddie
Veeskoolbeslis die geleentheid.

WINSGEWENDE
KOEIKUDDE
Vanjaar se tema is “Hoe om
’n winsgewende koeikudde
te bou”. Die koeikudde is elke
beesboer se “fabriek” en moet
so winsgewend moontlik en
metdieminstemoontlikeonder-
houdsbehoeftes bestuurword.
Opdieeerstedagkonsentreer

die Veeskool op basiese begin-
sels van suksesvolle veeboer-
dery as geheel, en dra ook ba-
siese,praktiesebestuursaspekte
oor.Deelnemers kannet vir die
eerstedagregistreerofviraldrie
dae.Die program is opbl. 62.
Aldambiedverblyfs- enander

geriewevirskakelingtussenpro-
dusente, sprekers, deskundiges,
insetverskaffers,wetenskaplikes
enowerheidsverteenwoordigers
aan. Hierdie netwerkgeleent-

Veeskoolweerhoogtepunt
oplandboukalender

Die LRF-Veeskool by Aldam word weer van 12 tot 14 Oktober deur die
Lewendehawe-registrerende Federasie (LRF) naby Ventersburg aangebied. Dit is ’n

unieke, jaarlikse geleentheid waar veeboere die jongste inligting oor ’n verskeidenheid
produksie-aspekte kry om winsgewendheid oor die hele waardeketting te bevorder.
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