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stap gedoen om die veebedryf
se toekoms enveral die uitvoer
van rooivleis en lewende vee
te bevorder met die inligtings-
vergadering oor ’n naspeur-
baarheidstelsel wat op 28 Ju-
lie gehou is. Dit volg op ’n
ondersoek deur die LITS-SA-
komitee wat die veebedryf en
die staat verteenwoordig.

Suid-Afrika het in 2019 sy
bek-en-klouseervrye status ver-
loor en sal dit slegs herwin as
’n naspeurbaarheidstelsel in-
gestel word en die land kan
bewys dat hy die siekte onder
beheer het. Wanneer die siek-
te in die “vrye sone” uitbreek,
soos in 2019, kos dit die vee-
bedryf sowat R5 miljard tot
R6 miljard per jaar.

Die verlies van uitvoer na
China alleen sal veroorsaak
dat die speenkalfprys met
ongeveer R7/kg daal, oftewel
R1 500/speenkalf.

GOEIE VOORBEELD
Bradfield sê Australië en
Amerika stel ’n goeie voor-
beeld vir Suid-Afrika. Albei
lande se karkasprys is tans
meer as R130/kg, wat ’n slag-
os se waarde met R3 000 ver-
hoog. Amerika voer sy duur
snitte, ongeveer 10%, uit en
voer ongeveer 13% van sy be-
nodigde vleis in.
Die uitvoer van lewende

skape deur Al Mawashi na
die Midde-Ooste help reeds

BELANGRIKE suksesfakto-
re vir ’n inklusiewe en wins-
gewende lewendehawe-waar-
deketting word bespreek op
die LRF-Veeskool wat van
13-15Oktober byAldam indie
Vrystaat gehouword.
Landbouweekblad is dieme-

diaborg vir die Veeskool, wat
sedert 2009 aangebied word.
Weens die covid-19-pandemie
het dit verlede jaar net virtueel
plaasgevind, maar vanjaar het
boere en ander belanghebben-
des die keuse om dit self by te
woon of om die lesings aanlyn
te volg.
Dr. Michael Bradfield, uit-

voerende hoof van die Le-
wendehawe-registrerende Fe-
derasie (LRF), sê dieregesond-
heid, naspeurbaarheid en die
toekoms van die veebedryf
kom op die eerste dag onder
die vergrootglas.
“Die klem sal val op die

veebedryf se gesondheidstatus,
want sonder die handhawing
van behoorlike dieregesond-
heidkanonsnie ’nwelvarende
bedryf hê nie. Dit is belangrik
vir ons voortbestaan, anders
gaan die veebedryf net mar-
ginaal winsgewend word en
kwyn.
“Dit sal alle entiteite knou

wat van die veebedryf af-
hanklik is, soos die voerkrale,
stoetbedryf en opleidingsen-
trums, soos universiteite.”
Suid-Afrika het pas die regte

om die skaapbedryf volhou-
baarder te maak. Sowat 25%
van die skape wat na die Mid-
de-Ooste gaan, kom uit die
voormalige Transkei. “Só vind
kleiner boere baat daarby.”
In die lig van die belangrik-

heid van ’n naspeurbaarheid-
stelsel is dit bemoedigend dat
mnr. Mooketsi Ramasodi,
waarnemende direkteur-gene-
raal van die departement van
landbou, grondhervorming en
landelike ontwikkeling, die
Veeskool gaan bywoon en as
spreker optree. Mnr. Wandile
Sihlobo, hoofekonoom van
Agbiz, gaan ’n sakemotivering
lewer oor hoekom produsen-
te in die lewendehawebedryf
moet belê. Dr. Mpho Maja,
direkteur vir dieregesondheid
van die departement van land-
bou, gaan oor die verbetering
van Suid-Afrika se dierege-
sondheidstatus praat.
Mnr. Paul Strydom, hoof-

bestuurder van die Namibiese
Vleisraad, gaan oor Namibië
se suksesvolle Fanmeat-stelsel
vir naspeurbaarheid praat.
Dit kos R9 660 om die Vee-

skool self by te woon (ver-
blyf en alle etes vir drie dae
ingesluit), of R920 vir aanlyn
bywoning. Pryse sluit BTW
in. Getalle sal weens covid-
19-maatreëls beperkword.Be-
spreek aanlyn op Quicket by
bit.y/3xqQhHq.
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1 NAMIBIË |Abattoirvir
skaapuitvoergesluit
Die 16 jaar lange staatsinmenging in
skaapbemarking in Namibië het sy
laaste tol geëis toe die Aranos-abattoir,
die laaste van vier skaapuitvoer-
abattoirs, op 1 Julie sy deuremoes
sluit. Byna geen slagwerk ismeer die
afgelope agtmaande gedoen nie en
personeel is reeds afgelê. Volgens
mnr. Jako vanWyk, ondervoorsitter
van die Lewendehawe-produsente-
organisasie, het staatsinmenging
produsentevertroue ernstig geskaad.
Die uitvoerabattoirs het versuim om

’n ooreenkomsna te komwat die stem-
pel van goedkeuring van die voormali-
geminister van landbouweggedra het.
Dit het bepaal Namibiese produsente-
prysemag niemeer as N$2,50/kg
van dié van Noord-Kaapse abattoirs
verskil nie. Prysverskille was egter
gemiddeldmeer as N$8. - Agriforum

2 SENEGAL |Tuinemoet
helpteenverwoestyning
Met die Tolou Keur-projek om
honderde sirkelvormige tuine in die
droë dele van Senegal suid van die
Sahara-woestyn uit te lê, hoop die
organiseerders om voedselsekerheid
’n hupstoot te gee, verwoestyning te
keer en werk aan duisende te verskaf.
Die sirkelvormige tuinbeddings laat

die wortels na binne groei en verbeter
water- en kunsmisverbruik. Plante en
bomewat teen ’n warm, droë klimaat
bestand is, soosmango’s, papajas en
salie, word vir die tuine gekies. Dit sluit
aan by ’n vorige projek waarmee in
2007 begin is om ’n strook bome oor
8 000 km te plant om die verwoes-
tyning te keer. Minder as 4%van die
mikpunt is egter geplant. - Reuters
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