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WAT BEPAAL DIE SUKSES VAN SKAAP?

Die skaapbedryf vind dit seker landwyd elke
dag moeiliker om staande te bly midde die
groot aanslag van diefstal. Dit is gegewe
en sal seker nog moeiliker gaan solank die
Covid 19 virus die werkloosheidsyfer opjaag
en die land se ekonomie knou. Baie boere het
hul skaapkuddes deur die jare verklein om
plek te maak vir beeste.
Interessant dat superfynwol (17 mikron) oor
die afgelope 20 jaar nog sowat 46 persent

duurder is as die sterker wol (25 mikron).
Volgens die tabel/grafiek wat BKB aan
ons beskikbaar gestel het, is dit duidelik
dat die aanvraag vir fynwol steeds baie
goed is. Fynwol word hoofsaaklik deur
die tekstielbedryf benut, tenspyte van die
aanslae van kunsmatige stowwe. Fynwol
het die irritasie van die krapfaktor oorkom
en liggewig kledingstowwe het die mark
oorgeneem.

Interessant?! Wat die sukses van skaap
bepaal is kos as uitgangspunt! Dan moet
gekyk word wat die skaap kan produseer op
sy omstandighede! Verder moet gekyk word
wat die mark van die skaap verwag!

kos gegee... dan gooi jy 'n dop in, gaan lê op
jou rug tot die gekriewel in jou maag weg is
en gaan aan met wat jy oor die jare gedoen
het! Dit is 'n ou Griekse resep!

Dit is 'n tameletjie van wisselende syfers en
modes! Praat met manne in die skaapbedryf,
gesels oor wol en dan gesels jy met
vleisbemarkers – wat is die aanvraag?

SNOEK EN TJOPS?
Kobus van die Kaap vertel nou die dag
dat die Kaapse manne nie so gesteld is op
skaapkarkasse wat meer as 18 kg is nie – dit
gaan oor die stelling dat die mielieboere van
swaar karkasse (23 kg) hou.

Die fynwolstorie het die bedryf lankal
ingehaal? Die Merino het aangepas?! Dan Die mielieboere wil mos die grootste van
gesels jy met vleisverspreiders – hier verskil alles hê – van bakkies tot beeste en skape!
dit van streke! Moet die karkas groter wees
of...
Dra dit toe aan hom oor dat die Kaapse manne
seker kort tande moet hê. Seker maar die wyn
Terug op die plaas kyk jy hoe vroeg jy die wat die probleem is! Ja, vertel Kobus – wil
karkas wat verlang word, kan bemark! Dan ook die wyn los maar sy volk het hom nou
selekteer jy weer vir wat jy dink sal beter nodig!
verkoop om jou op die plaas te hou! Dan sê Time Gentleman
jy vir jouself jou diere het jou plaas betaal en –Tom Watson

BOIPELA MESI IS MISSING

Boipelo Mesi (9), residing at 194 Gelukwaarts, Maokeng was
reported missing by her mother, Lynette Sesele. She was last
seen whilst playing with friends in the street not far from her
home on 01 September 2020 at about 13:00. The mother alleges she went to visit a friend
in Phomolong leaving Boipelo playing with friends. On her return, Boipelo was nowhere
to be found. She went to enquire from her friends who told her that Boipelo was talking to
a tall man with a blue overall and both of them left for the tuck shop and never came back.
Anyone with information should please contact the Investigating Officer, Detective Captain
Mamohale Sompane at 082 854 7547 or Crime Stop at 08600 10111. Investigation continues.

