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DIE voorkoms van bek-en-klou-

seer vanjaar buite die rooilyn-

gebied in Limpopo, asook in

KwaZulu-Natal is deur mnr.

Louw van Reenen, voorsitter

van die Rooivleisbedryfsforum,

op dié organisasie se jaarverga-

dering veroordeel. Sedert die

aanvanklike uitbreking van bek-

en-klouseer in Januarie 2019 is

verskeie gevalle vanbek-en-klou-

seer vanjaar aangemeld. Dit het

’n impak op verskeie boere en

twee voerkrale gehad.

“Die staat se gebrek aan rig-

tinggewende stappe om gepaste

maatreëls in testelomdieoordrag

van moontlik besmette beeste

uit die geïnfekteerde gebiede te

voorkom, bly ’n groot bron van

kommer vir die rooivleisbedryf,”

het hy gesê.

“Die probleme wat in 2020 er-

vaar is, het vanjaar voortgeduur.

Dit sluit verdere uitbrekings van

bek-en-klouseer in, terwyl nog

golwevandiecovid-19-pandemie

plaaslik en internasionaal ervaar

is,” het hy gesê.

Volgens Van Reenen is diere-

gesondheid ’n sleutel-aspek om

Suid-Afrika se uitvoer te ver-

groot. Dit sal egter net moontlik

wees as Suid-Afrika kan bewys sy

dieregesondheidstatus is in orde.

Suid-Afrika het sy dieregesond-

heidstatus by die internasionale

organisasie vir dieregesondheid

(OIE) verloor omdat die depar-

tement van landbou, landelike

ontwikkeling en grondhervor-

ming nagelaat het om voor einde

Maart vanjaar sekere antwoorde

aan die OIE te verskaf.

Die gevolg is dat Suid-Afrika

net soos die res vanAfrika gesien

wordas ’n landmet geen status as

vry van bek-en-klouseer nie.

Hoewel die uitbreking van

bek-en-klouseer ’n verwoestende

uitwerkinghet,hetdieuitvoervan

beesvleisnieasgevolgdaarvantot

stilstandgekomhetnie.Dit isom-

dat die protokolle waaroor daar

tydens die uitbreking in 2019met

handelsvennote ooreengekom is,

steeds van krag is.

VanReenenhet ookenkele an-

deraspekteaangeraak.Ditsluit in:

VEILINGS
Met die inwerkingstelling van

biosekerheidmaatreëls by vei-

lings, word die risiko van die

verspreiding van bek-en-klouseer

beperk en die maatreëls is in die

algemeen deur die belangheb-

bendes in die bedryf verwelkom.

Die inspeksies tenopsigte vandié

maatreëls sal deur die SA Vleis-

bedryfsmaatskappy (Samic) on-

derneem word. Dit volg nadat

dieLandbouprodukte-agenteraad

ingestem het om uitstel te gee vir

voldoeningaandiemaatreëlswat

op 1 Julie 2021 in die Staatskoe-

rant afgekondig is.

Diewetgewingwat van toepas-

sing is op veeveilings ten opsigte

van die Wet op Landbouproduk-

te-agente (Wet 12 van 1992), die

Wet op Veediefstal (Wet 57 van

1959),dieWetopdieIdentifikasie

vanDiere (Wet6van2002)endie

Wet op Dieregesondheid (Wet 7

van 2002), asook spesfieke ver-

eistes wat verband hou met die

verspreiding van covid-19, bly

van krag.

BEHEERBELEIDVIR
BRUCELLOSE
Soosdiegevalmetbaieanderdie-

resiektes, werk die bedryf saam

met die staat om ’n brucellose-

beleid in te stel. Dit word saam

met die dieregesondheidsforum

gedoen. Die betrokke bedryfs-

verteenwoordigers is dit eens dat

brucellose ernstige ingryping van

die bedryf én die staat benodig.

DIEREGESONDHEIDS-
FORUM
Mnr. Gerhard Schutte is as nuwe

voorsitter van die forum aange-

wys. Die forum het ’n goeie ver-

houding met die regering en het

terugggekeer na sy aanvanklike

plig om as ’n forum vir besluit-

neming te dien en nie om as ’n

verteenwoordigende liggaam op

te tree nie.

NASPEURBAARHEID
Naspeurbaarheid bly die enkele

belangrikste mikpunt van die be-

dryf. Dit is duidelik dat naspeur-

baarheid nie al die probleme ten

opsigtevanbiosekerheidendiere-

gesondheidskwessies inSuid-Afri-

ka sal oplos nie, maar dit sal ’n

grootbydrae leweromwaardetoe

te voeg en ’n beter produk daar

te stel. Dit sal die rooivleisbedryf

en belanghebbendes gevolglik

ook daartoe in staat stel om die-

regesondheid en biosekerheid te

bestuur, en internasionalemarkte

te ontsluit omdat die land se han-

delsvennotemetgemoedsrusmet

Suid-Afrika sake sal kan doen.

LEWENDEUITVOER
Oordiehofsaak tussenAlMawa-

shi en die Dierebeskermingsver-

eniging (DBV) het die Grond-

wethof die DBV se aansoek om

teen die die uitspraak van die

hooggeregshof in Makhanda

te appelleer, van die hand ge-

wys. ’n Besending skape het die

Oos-Londense hawe verlaat en

dieDBVwas teenwoordig toedie

vrag gelaai is. Die regering het ’n

inisiatief van stapel gestuur om

’n protokol saam te stel en die

Rooivleisbedryfsforum het kom-

mentaar daarop gelewer, hoewel

terugvoering nog afgewag word.

STATUTÊREHEFFING
Die periode vir die statutêre hef-

fingis totNovember2022verleng.

’n Groep bedryfsliggame het die

burovirvoedsel-enlandboubeleid

(BFAP) betrek om die omvang

van ’n moontlike verandering

aan die huidige statutêre heffing

te bepaal. BFAP se studie is nog

aan die gang. Die groep bestaan

uit die Rooivleisprodusente-or-

ganisasie (RPO), die nasionale

organisasie vir opkomende rooi-

vleisprodusente (Nerpo), die SA

Voerkraalvereniging en die Rooi-

vleisabattoirvereniging.

Die groep het BFAP versoek

om behulpsaam te wees met die

ontwikkeling van ’n strategiese

plan vir die rooivleisbedryf. Die

volgendegebiede is geïdentifiseer

asriglynvirdiestrategie,asookdie

inwerkingstelling daarvan:

■ Landboutransformasie. Dit

behels ’n ontleding van boe-

re-ontwikkelingsprojekte in

die veebedryf, waaronder die

hele waardeketting.

■ Mededingendheid.Daarword

gekyknateelmateriaal,produk-

siepraktyke, verbruikersvraag,

internasionaleakkreditasies en

maatstawwe.

’n Inklusiewebenaderingword

gevolg en alle betrokke partye is

welkomomdaaraandeel teneem,

het Van Reenen gesê.
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