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DIE WEEK IN DIE LANDBOU

reëls - wat seder t dit einde April
bekend gemaak is, met hewige en

integreerde hulpbr onneplan, wat die
bloudruk vir die land se kragbehoeftes

wydverspreideteenkanting begroet is
- te onttrek en te hersien. Mone yweb
verneem dat die Ministervan Energie

en -opwekking oor die volgende 20
jaar daarstel, in Augustus vanjaar
afgehandel salwees.Hy het gesê die

nou eers 'n konsuitasiepr osesvan
stapel salstuur voor 'n nuwe konsultasiedokument met nuwe voorstelle

Regering het reeds91projekte
met 'n gesamentlik evermoë van

vir onafhanklik ekleinskaalseelektrisiteitsopwekking bekend gemaak
salword.

63000 MWin werking. Altesame
R56 miljardsalook oor die volgende
3 tot 5 jaar belê word. Die kontraktevír
'n verdere 27 hernubar e kragprojekte,
wat in April onder teken is,saldan 'n

SKAAP,

KAMERA,

AKSIE!

Dr.FaffaMalan, bekendeveear ts, skrywer van die rubriek "Vra vir Faffa''en
Landbou.com, het verlede week 'n spesialeLandbouweekliks-pr ogramop Nampo
verﬁlm, wat op 5 Junie op Via (kanaal147)uitgesaaisalword.Mnr. Pieter Wiese
van Loxton het hom gehelp om die vyf stappete demonstr eer hoe jy 'n skaapvir
parasietbesmettinginspekteer:Sy boek Vradie veear ts - Watbeesboer emoet
weet (2),isook op Nampo bekend gestelen istans te koop.FOTO:
LIZABOHLM ANN

SLENKD AL-SKOK

GROOT VERLIGTING

aanvangneem.

Agri SA en die TLU SA het hul verligting uitgespr eekomdat die datum
vir kommentaar op die voorgestel-

DOEN SO VOORT

de wysiging van die Grondwet ten
opsigtevan die onteiening van grond
sonder vergoeding uitgestel is.Mnr

verwerking as 'n sektorvan deurslaggewende belang vir werksk epping
en ekonomiese groei, blyk uit die

Bennie van Zyl, hoofbestuur der
van TLU SA, sê dit gee hulletyd om

tiende herhaling van die Regering se
aksieplanvir nywerheidsbeleid (Ipap),

meer mense te bereik.Me.Anneliz e
Crosby,hoofvan grondsak eby Agri
SA, sê dit is waarskynlik die voorstel
en die parlementêr e proseswat die

wat onlangs in die Parlement bekend
gestel is.Volgens dr Rob Davies,
Ministervan Handel en Nywerheid, sal
die klem in die huidige boekjaar val op

meeste kommentaar tot nog toe sal
ontlok. Dié organisasiesalsteedssy

'n ontwikk elingsplanvir nismarkte, die
ontwikk elingsplanvir die halaalbedr yf,

kommentaar teen 31Mei lewer,en
die dokument kan na verwagting tot
200 bladsy elank wees.Stuur navrae

die vestiging van 'n aanleg om hoender meganieste ontbeen om invoerte
verminder en 'n landbouv erwerkingen uitvoervrugte-ontwikk elingsplan.

'n Gevalvan slenkdalkoorsis bevestiq
op 'n plaasin die distrik Jacobsdalin

Die depar tement maan boereom
hul diere in te ent voor die volgende
somer begin. Boere moet onthou om

en kommentaar aan me.PatJaylya
(pjayiya@parliament.go v.za),of per
gewone posaan Konstitusionele

die Vrystaat. Volgens 'n verklaring
van die Depar tement van Landbou,

dragtige diere alleenlik met onaktiewe
entstowwein te ent. Besmette inspuit-

Oorsigkomitee, Parlement, Posbus15,
Kaapstad8000.

Bosbou en Visser yeis net een plaas
geraak en die plaaslik estaatsv eearts wasteen drukty d besigom dit
te ondersoek. Dié siekte affekteer

naalde kandie virus versprei.

URAANVR Y
ELEKTRIESE

U-DRAAI

Die Regering beskousteeds landbou-

Leesmeer by bit.ly/2L87Zbh.

TROUSEENING
Die Mededingingstribunaal het Bayer
secorname van Monsantovoorwaar-

Mnr.Jeff Radebe, Ministervan

delik goedgek eur.Die tribunaal sê in
'n verklaring die Mededingingskom-

beeste,skape en bokkeen veroorsaak
aborsiesen vrektes by veral jong

Die energierequleer der Nersa gaan
skynbaar voorlopig afstand doen van
sy plan om te vereis dat alle private

Energiesak e,het die Regering se
verbintenis tot hernubar e energie
benadruk tydens sy openingsr edevan

missiehet die tussenty dseoorname
oorspr onklikin Meiverlede jaar goedgekeur,onderhewig aan sekerevoor-

diere. Dit kan ook na mense oorgedra
word wat in aanraking kom met bloed
of ander liggaamsvloeist owwevan 'n

kraginstallasieswat 1MWof minder
opwek, gelisensieer moet word.
Mone ywebhet vasgesteldat 'n proses

die African Utility Week verlede week
in Kaapstad.Hy het nie 'n woordgerep
oor kernkrag nie. Hy het afgevaardig-

waardes onder meer dat die nuwe
entiteit Bayer se ﬁliaalvir genetiese
eienskappe, Liber ty Link, en verwante

besmette dier of geabor teerde fetus.

onder weg isom die omstr ede nuwe

desverseker dat die langverwagtege-

ondernemings verkoop.

