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1 ZIMBABWE |
Melkboerekry

hupstoot
Die Umzingwane-suiwelkoö-

perasie, sowat 60 km suidoos

van Bulawayo, het £15 000

(sowat R320 000) ontvang

as deel van ’n samewerkings-

program tussen die Europese

Unie, die skenkerorganisa-

sieWe Effect en verskeie

Zimbabwiese landbougroe-

pe. Dit is daarop gemik om

Zimbabwe semelkproduksie

van 76miljoen litermelk in

2020 tot 130miljoen liter

melk te verhoog. Die geld sal

gebruik word vir sonpanele,

’n boorgat en koeltrokke. Die

skenking verteenwoordig

70%van die begroting vir

die projek. Boere sal die orige

30%betaal. – The Herald

2 KENIA |
Aartappeltekort

trefKFC
Die restaurantkettinggroep

KFCmoes vroeër van-

deesmaand slaptjipsmet

gebraaide ugali, ’n tipe stywe

mieliepap, vervang ná die

groter vraag sy voorraad

aartappelskyfies oor Kersfees

en Nuwejaar laat opraak het.

KFC in Kenia voer aartappels

in uit ondermeer Egipte, Ne-

derland en Suid-Afrika. Klante

kon ook koolslaai, broodrolle-

tjies of mielies pleks van tjips

bestel. – Capital News

NUUSUITAFRIKA
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EEN van Suid-Afrika se voor-
ste veekenners, dr. Michael
Bradfield (56, foto regs), is op
6 Januarie in Pretoria oorlede
ná ’n lang stryd teen kanker.

Sy lewenslange strewe was
om veeboerdery met genomi-
ka in ’n meer wetenskaplike
rigting te stuur en om ’n goeie
naspeurbaarheidstelsel vir
Suid-Afrika se lewendehawe-
bedryf te vestig.

Hy was ’ngereelderubriek-
skrywer vir Landbouweek-
blad en die vader van die
jaarlikseVeeskool,wat sedert
2008 gehou is en jaarliks in-
ternasionale sprekers gelok
het. Die Veeskool is die afge-
lope jare aangebied met die
samewerking van Landbou-
weekblad, Breedplan, waar-
van Bradfield die Suider-Afri-
kaanse hoof was, en die
Lewendehawe-registrerende
Federasie (LRF), waarvan hy
die uitvoerende hoof was. Hy
wasookdieuitvoerendehoof
van die Wagyu-telersgenoot-
skap van Suid-Afrika.

Bradfield was ook betrok-
ke by die Zimbabwiese Bees-
skool, en was ’n stigterslid
van die Vleisbees-genomika-
program.

NAVORSING
Voor Bradfield Breedplan in
Suider-Afrika gevestig het, was
hy ’n senior navorser by die
Landbounavorsingsraad in
Irene, en ’n navorsingsweten-
skaplike by Animal Genetics
and Breeding Unit (Agbu) in
Armadale, Australië.

Ná hy die graad BScAgric
Hons in dierkunde aan die Uni-
versiteit vandieVrystaatbehaal
het, het Bradfield van 1991 aan
die Universiteit van Edinburgh
’n meestersgraad in dierege-
netika en diereteelt, asook ’n
doktorsgraad in dieregenetika,
behaal.

Nadat hy in 2014 ’n nieroor-
planting ondergaan het, het hy
Suid-Afrika in fietsry en tennis
verteenwoordig op die wêreld-
spelevirsportluiwatorgaanoor-
plantings ondergaan het.

Mnr. Mecki Schnei-
der, voorsitter van die
LRF, sê Bradfield was as

’n strateeg op talle vlakke
betrokke, waaronder by die

gewilde Veeskool en die her-
strukturering van die LRF.

Mnr. Johan de Vos, voor-
sitter van die Wagyu-genoot-
skap, sê Bradfield se bydrae
tot die genetiese verbetering
van veral Suider-Afrikaanse
beesrasse was monumentaal.

SONDERGELYKE
Volgens mnr. Stephen Miller,
direkteur van Agbu, Austra-
lië, was dit tydens Bradfield
se PhD-studie duidelik dat
hy nie ’n akademiese loop-
baan sou volg nie, want hy
het net aan veeteelt en boere
gedink.

Mnr. Hugh Nivison, bestu-
rende direkteur van die land-
boubesigheids-navorsingsin-
stituut,Australië, sêBradfield
was met sy energie en passie
sonder gelyke. Hy was sedert
hy by Breedplan in Australië
betrokke geraak het, vasbe-
slote dat Suider-Afrika se
beesboere dieselfde voordeel
van genetiese verbetering tot
hul beskikking moet hê.

—CHARLVANROOYEN

Vleisbedryf verloor
visionêre leier
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Kaap, sê net voor Kersfees het
diefstal van Eskom-kabels in
die Weskusstreek kragonder-
brekings veroorsaak. Dit is ’n
voortdurendekwessiewat aan-
gepak sal moet word.

Volgens mnr. Joe Scholtz,
landelike veiligheidshoof van
Agri Noord-Kaap, was daar be-
newens die diefstal van vee en
vars produkte ’n kommerwek-
kende toename in onwettige

jag met honde en die onwet-
tige oes en handel in beskerm-
de vetplante.

ROOFTOG
In Mpumalanga het die Zon-
nebloem-boerdery naby Mid-
delburg verliese van meer as
R3 miljoen gely in ’n hoogs
georganiseerde rooftog waarin
vragmotors, sleepwaens, werk-
winkeltoerusting, brandstof en

R300 000 kontant gebuit is
(leesmeerbybit.ly/3q22scA).

Mnr. Naudé Pienaar, ad-
junkhoofbestuurder van
Agri Noordwes, het voor-
lopige verslae ontvang van
twee inbrake op plase tussen
Kersfees en Nuwejaar. Dit
was aansienlik minder as die
ooreenstemmende tydperk
die afgelope jare.

— LLOYDPHILLIPS


