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70 keer gelees 
Suid-Afrika se vleisbedryf van R50 miljard is té belangrik vir die staat om bek-en-
klouseer af te skeep. 

Suid-Afrika se status as vry van bek-en-klouseer is vir die Departement van Landbou, 
Bosbou en Visserye �n voorkeursaak. 

Werk om die status te behou, sal dus nie geraak word deur die feit dat die departement 
minder geld vir sy volgende boekjaar gekry het, sê prof. Edith Vries, direkteur-generaal. 

Sy het op �n mediakonferensie oor vordering met die maatreëls teen bek-en-klouseer 
gesê die vleisbedryf van R50 miljard is té belangrik om kompromieë aan te gaan. 

Mnr. Senzani Zokwana, Minister van Landbou, het gesê die werk om die status te behou, 
word in vennootskap met ander departemente gedoen en die departement hoef nie vir 
alles te betaal nie. 

Die Internasionale Organisasie vir Dieregesondheid (OIE) se wetenskaplike kommissie 
het Suid-Afrika volgens Zokwana in Februarie geloof vir vordering tot dusver, maar wel 
oor fyner besonderhede nog aanbevelings gemaak. 

Van die vordering behels dat meer as 40 km van grensdrade met Zimbabwe herstel is en 
�n standaard bedryfsprotokol ontwikkel is vir die hantering van karkasse in slagplase wat 
diere uit die beskermde sones slag. 



Provinsies gee baie aandag aan oorplaatjies vir beeste en inenting behoort einde 
vandeesmaand klaar te wees. 

Altesame 300 000 dosisse entstof teen bek-en-klouseer is van die Botswana Vaccine 
Institute bestel en na Limpopo en Mpumalanga versprei. Die Onderstepoort Veterinêre 
Instituut (OVI) is besig met die verkryging van nog 300 000 vir aflewering in April. Die 
OVI bestudeer intussen ook die doeltreffendheid van die entstof. 

Verder is gevra dat stappe neergelê word om teen eienaars van rondloperbuffels te kan 
optree. 

Zokwana het gesê die gemeenskapsjaar vir pas afgestudeerde veeartse tree in 2016 in 
werking en sal veral in landelike gebiede met die stryd teen bek-en-klouseer help. 

 


