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GEWASSE

baie plase min waardering vir
die waarde van die voedingstof-
inhoudvanmisenflodder(slurry)
is, en hierdie produkte word
(indien hulle enigsins gebruik
word) jaar ná jaar op dieselfde
land of gewas gestrooi.

Só ’n benadering beteken dat
daar nie die beste gebruik ge-
maak word van die voeding-
stowwe nie en dat die gehalte
van die behandelde weivelde
mettertyd benadeel word (ons
kry dikwels gevalle waar diere
nie die weiding wil vreet nie
weens voedingstofoorlading).

Alle moontlike pogings moet
dus aangewend word om te
verseker dat die mis en flodder
op weivelde versprei word wat
ekstra voedingstowwe nodig
het, of nog beter, op lande waar
kuilvoer of hooi gemaak word.

PRAKTIESEWENKE
Roteer lande. Doen alles moont-
lik om die lande te roteer waar-
op diere gevoer word, of waarop
flodder besproei/versprei word.
Indien moontlik moet diere vir
minstens ’n deel van die jaar ge-
voerwordoplandewaarkuilvoer
en hooi gemaak word. Dit sal
baie aan kunsmiskoste bespaar
en sal die opbrengs van kuilvoer
en hooi verhoog.
Let op uitputting. Onthou dat
sny-en-verwyder (hooi, kuilvoer,
green chop) voedingstowwe, en
veral kalium, vinnig uitput. Pro-
gramme vir toediening van kuns-
mis en mis moet dit in ag neem.

LBW

Kry die balans reg. Konsentreer
op weivelde met oormatige hoë
vlakke van grondvrugbaarheid.
Benut oortollige voedingstowwe
deur die gras daarop te sny en te
verwyder, of omskep hulle tyde-
lik in lande vir mieliekuilvoer.
Toets grond noukeurig. Die
toets van grond is ’n slim beleg-
ging. Sorg dat afsonderlike mon-
sters geneem word van lande wat
verskillend behandel word. Ont-
hou dat die lande verste van die
melkery of houkampe gewoon-
lik die laagste vrugbaarheid het;
moet hulle dus nie afskeep nie.
Gebruik ’n bekwame adviseur
wat noukeurig monsters neem
en omvattende aantekeninge vir
jou plaas hou.
Vermy onverskoonbare foute.
Bespaar op kunsmis en sorg vir
optimale grasgehalte deur kuns-
mismengsels en die tempo van
toediening aan te pas op wei-
dingsblokke waar die voeding-
stofwaardes van die grond baie
verskil. Om byvoorbeeld dieself-
de mengsel en tempo van toe-
diening te gebruik om weivelde
met 50 en 150 dpm kalium te
bemes, is onverskoonbaar.

Dr.NeilMiles is ’n onafhanklike
grondwetenskaplike met onder-
vinding van verskeie gewasse en
boerderypraktyke.

Voedingstofvlakke indiegrondbouvinnigop ingebiedewaardiere
gevoerword. FOTO’S:VERSKAF

NAVRAE:Stuurkommentaarna
milesofsoil@gmail.com
BRONNE:Tabelle,grafiekendiagram:
Eie inligting.

D
ie plaaslike Wa-
gyu-bedryfonder-
vinduiteenlopen-
de vlakke van
optimismeénpes-
simisme teen die
agtergrond van

’n stram ekonomie, onsekerheid
oor die eienaarskap van land-
bougrond en ’n daling in die prys
van teeldiere en vleisprodukte.

Mnr. Frans Stapelberg, voor-
sitter van Wagyu Suid-Afrika, sê
in dié jong bedryf is daar tans
optimisme onder telers en pro-
dusente, met ’n onversadigbare
vraag na hamburgervleis vir
verbruikers aan die ander kant
van die spektrum. “In die middel
is daar egter ’n neiging van se-
nuweeagtigheid onder telers en
toetreders.”

Stapelberg sê die oormatige
geesdrif wat met die ontwikke-
ling van dié beesras in Suid-Afri-
ka gepaardgegaan het, het plek
gemaak vir ’n stabilisering van
pryse en die vraag na teeldiere.

“Met enige nuwe ding is daar
’n opbou tot ’n hoogtepunt wat
deur ’n afplatting gevolg word.

Die prys van teeldiere het nou
tot op die vlak van kommersiële
diere gedaal.”

Volgens Stapelberg het die
nuusvan’nvoorgenomevragvan
12 ton ontbeende Wagyu-snitte
wat in Oktober na Koeweit uit-
gevoer word, optimisme onder
lede laat posvat.

Die stabilisering van pryse be-
teken dat die rekordpryse wat
tot twee jaar gelede vir Wagyu’s
behaal is, stelselmatig tot die
huidige laagtepunt gedaal het.
“Kommersiële pryse vir teeldiere
geld nou, maar dit sal na verwag-
ting toeneem sodra nuwe markte
vir die vleis ontwikkel is.”

Sowat 30 ton Australiese
Wagyu-vleis word tans maande-
liks ingevoer om in die plaaslike
vraag te voorsien.

Voornemende telers kan nou
goeie koeie teen gemiddeld
R35 000 tot R40 000 bekom,
teenoor die voormalige hoë pry-
se van R250 000 tot R300 000
per koei, sê Stapelberg.

In die geval van manlike diere
hang die prys van die beskikbare
genetiese lyne af, veral die Japan
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nese Black. Die rooi Wagyu, die Akaushi, is
in die beginjare in kleiner getalle ingevoer
en is nie algemeen beskikbaar nie.

LEDETAL STYG SKERP
Die gemiddelde prys van Wagyu-vleis het
saam met die beesprys gedaal. “Die vleis raak
al hoemeer bekend endieprys beweegnader
aan die produksiekoste van sowat R80/kg,
wat tans as die ‘reserweprys’ vir ’n karkas
beskou word. Dié prys geld die Japannese
Black wat oor ’n lang tydperk ter voorberei-
ding van die mark gevoer word, teenoor die
effens laer produksiekoste van die Akaushi,
wat náminder as sesmaande indie voerkraal
markgereed is.

“Oor die algemeen is die marmering van
dieAkaushinie so goed soosdie swartWagyu
nie, wat ’n jaar in die voerkraal deurbring. ’n
Gewone super-beeskarkas verkoop tans teen
sowat R47/kg, teenoor die produksiekoste
van ’n Wagyu-karkas van sowat R80/kg.”

Diebelangstelling inWagyuSAwordweer-
spieël in sy ledetal wat die afgelope jaar teen
sowat 23% toegeneem het, ten spyte van die
knelpunte en onsekerheid, en die deelname
aan kongresse wat verdubbel het. Volgens
Stapelberg is daar baie nuwe toetreders, selfs
uit Botswana, Namibië en Mosambiek.

Verbruikers het tydens die Nampo-oesdag
buite Bothaville sowat 4 800 Wagyu-burgers
binne vier dae verslind. “Dieselfde neiging is
op die Royalskou in Pietermaritzburg gesien,
net op ’n kleiner skaal.”

Virmnr.LucasBooysen,uitvoerendedirek-
teur van Morgan Beef by Delmas en Springs,
is die konstante voorsiening van Wagyu-vleis

nogonvoldoendevirdieplaaslikemark.Booy-
sen het onlangs vir ’n proeflopie twee Wagyu-
karkasse na die Europese Unie (EU), Aboe
Dhabi en Koeweit uitgevoer. ’n Proses van
prysonderhandeling volg nou.

“Ons verhandel tans gewone beesvleis op
die Midde-Oosterse mark. Dit maak dus die
uitvoer van Wagyu-snitte makliker,” sê hy.

“ ’n Houer met 12 ton Wagyu-vleis word
na verwagting einde Oktober na Koeweit
verskeep danksy die genootskap se program
van gesertifiseerde Wagyu, wat die interna-
sionale deure open.”

BESEF VAN DIE NISWAARDE
’nAspekwatnuwebuitelandsemarkte vir die
Wagyu aanloklik maak, is volgens Booysen
die feit dat dié kleinhandelbedryf met by-
kansdubbelsyfers groei, teenoordieplaaslike
groei van sowat2,2%.Hoërprysmargesword
ook in die buiteland behaal.

Hy beklemtoon die noodsaaklikheid van
samewerking tussen plaaslike produsente
om ’n groter volume vleis vir uitvoer be-
skikbaar te stel.

Vir mnr. Brian Angus van Woodview,
Arlington, een van die baanbrekertelers, is
die suksesvolle sertifiseringsprogram van
Wagyu SA wat die naspeurbaarheid van
die lede se produkte ten volle waarborg, die
hoofrede waarom Wagyu-vleis moontlik vir
die EU oorweeg word. Tot dusver kon die
plaaslike rooivleisbedryf weens ’n gebrek
daaraan nog nie ’n deurbraak op die EU-
mark maak nie.

“Wagyu SA se sertifiseringsprogram be-
perk ook die verkoop van enige beesvleis

wat as egte Wagyu voorgehou word.”
Die druk op die plaaslike ekonomie is

op alle inkomstevlakke te bespeur, sê dr.
Kabols le Riche, uitvoerende hoof van die
Caveliergroepenvoorsitter vandieRooivleis-
abattoirvereniging. “Selfs laewaarde-produk-
te soos afval is onder kwaai druk.”

Die Caveliergroep volg ’n strategie om
binne nege tot twaalf maande die hoëwaar-
desnitte van die Wagyu in die kleinhandel
beskikbaar te stel. “Daar is ’n vraag in die
hoë inkomstegroep na duur snitte, maar die
smaakervaring wat die res van die snitte bied,
sal ook die middelgroep-verbruiker lok.”

Le Riche waarsku egter dat Wagyu SA nie
moet meeding met die produkte in omloop
wat nie as ware Wagyu-vleis gesertifiseer kan
word nie.

“Ons moet die verbruiker van die niswaar-
de van ’n besonderse eetervaring oortuig om
die geleentheid plaaslik te benut. Die plaas-
like mark is altyd die basis waarop die bedryf
geskoei moet word. Jy kan nie ’n gesonde
bedryf net op uitvoer bou nie.”

Vir dr. Michael Bradfield, uitvoerende
hoof van Wagyu SA, is die huidige ontwik-
keling van die Wagyu-bedryf daarop toege-
spits om beesvleis as ’n kommoditeit in ’n
hoëwaardeproduk om te skakel.

“Dié neiging begin nou posvat, met ver-
bruikers wat die produk leer ken en die
eienskappe soos marmering en eetgehalte
bespreek. Rooivleis as ’n kommoditeit is
reeds betreklik duur. Wanneer die verbruiker
vleis koop, kan jy net sowel sorg dat hy van
’n heerlike eetervaring met Wagyu verseker
is,” sê Bradfield.

Midde-in ’n stram ekonomie en onvermydelike afplatting ná ’n Wagyu-golf Suid-Afrika
getref het, temper ’n stewige uitvoerhoogtepunt die effense senuagtigheid onder telers.
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