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Die Suid-Afrikaanse Wagyubedryf is nog in sy kinderskoene,
maar wen vinnig veld danksy genetiese vooruitgang. Dis
’n mark met baie potensiaal en die markversadigingspunt
gaan eers oor agt jaar aanbreek, sê kenners.

G
root genetiese spronge is
die Suid-Afrikaanse Wagyu-
bedryf se voorland danksy
die toepassing van die nuut-
ste tegnologie.
Dit behels onder meer ’n

kamera wat digitale beelde
teen hoë resolusie onder gestandaardiseer-
de toestande van die snitoppervlak van ’n
beeskarkas kan neem. Sagteware kan binne
sekondes die persentasie tussenspierse vet
aandui, die fynheid of growwe voorkoms
van diemarmering, die vormvan keursnitte,
asook die kleur van die vleis en vet.
Dr. Joe Grose, ’n Australiese Wagyuteler

en -bedryfsleier, sê in die eerste dekade se-
dert die toepassing van BLUP-teelwaardes
en die versameling van karkasdata in Japan
het die vordering met marmering in Japan
met 50% toegeneem.
“Die Japannese het van 28% tussenspierse

vet in hul karkasse tot 42% in drie geslagte
vanhul beeste gevorder.Dit is verbysterende
vordering teenoor die vordering vanWagyu-
beeste die afgelope twee dekades in Austra-
lië, wat nie veel verander het nie.

“Die telerswat objektiewemeetinstrumen-

te gebruik, vorder met rasse skrede.”
Volgens Joe sal daar uiteindelik ’n perk

geplaas word op die persentasie marmering
wat die verbruiker verlang. Vordering met
die teling van beestemet die vermoë tot hoër
vetneerlegging tussen die spierweefsel sal
egter meebring dat diere met ’n hoër poten-
siaal hul optimale groei oor ’n korter tydperk
in die voerkraal sal kan bereik. “As jy jou
beestehonderddaekorter as joumededinger
in Australië kan voer, beteken dit ’n hoër
marge van R4 000 tot R5 000 per bees as
jou mededingende voordeel.”
Diemarmeringofvetneerlegging inWagyu-

vleis dra sowat 85% tot diewinsgewendheid
van dié produkte by.
Karkasgewig en voerdoeltreffendheid is

die twee ander belangrike eienskappe van
die ras.
Die menslike oog kan die vetneerlegging

nie so doeltreffend bepaal soos die nuutste
tegnologie nie.
Volgens Joebetekendie juiste bepaling van

die vetneerlegging in keursnitte die verskil
tussen wins en verlies vir telers. As marme-
ring ingevolge die Australiese kaartvergely-
kings van 0 tot 9 geklassifiseer word, beloop
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die inkomste uit ’n karkas van 420 kg op ’n
5-marmeringskaalR35280, teenoorR52920
vir dieselfde karkas op ’n 9-skaal.
Omdat Suid-Afrika ’n verouderde vleis-

klassifikasiestelsel gebruik en telers toene-
mend die Wagyubedryf betree, kan hulle
aansienlik by die nuutste ontwikkeling op
dié gebied baat vind deur die subjektiewe
manier van die beoordeling van marmering
in die res van die wêreld vry te spring.

VRAAGNAKEURSNITTE
Volgens Joe is daar ’n korrelasie van tot
97% tussen die vetverspreidinguitslag van
die kameraskandeerder en ’n ontleding van
marmering. In die gevalle van goeie vetneer-
legging van 20% en hoër is die korrelasie
hoog. In Australië word die vlak van sowat
20%vetneerlegging tussendie spierweefsel in
F1-Wagyukruisings behaal en derhalwe kan
dié tegnologie met vrug aangewend word.
Die grootte van die stukkies vet tussen

die spierweefsel word geneties vasgelê. In
diemeer gesofistikeerdemarkte wat die hoë
pryspremie vir beter vetneerlegging opdok,
dring verbruikers op shimofuri, of “sneeu-
vlokkies”, in hul keursnitte aan. Dit verwys
na fyn vetstukkies marmering wat eweredig
deur die snit versprei is.
“Hulle wil nie groot stukke vet in die vleis

hê nie. As die teler hierdie vetverspreiding
kan meet, kan hulle daarvoor in die teling
selekteer. As die fyn vetstukkies nie deur
meting bepaal word nie en telers selekteer
slegs vir ’n verhoging van die tussenspierse
vet, sal die marmeringstukkies groter word.
Derhalwe moet vir ‘sneeuvlokkies’ en ver-
hoogde tussenspierse vet selekteer word.”

GRADERING SÓVERSNEL
Joe wil hom nie uitlaat oor die koste van ’n
nuwe, verkleinde kamera nie, maar gee die
versekering dat dié uitgawe die bedryf dui-
sendvoudig sal bevoordeel uit die verhoogde
toegang tot die internasionale markte. Die
kamera is ’n verbetering op ’n groot model
wat nie met een hand hanteer kan word nie.
Diekamerakan ’ndigitale foto teenhoë re-

solusie van ’n karkassnit te neem. Sagteware
word ingespan om binne sekondes die mar-
mering akkuraat te bepaal. “Die gradering
van karkasse in abattoirs kan onmiddelik
afgehandel word.”
Volgens Joe is die ultrasoniese skandering

van lewende diere slegs in staat om tussen-
spierse vetneerlegging tot op vlakke van 8%
akkuraat te bepaal. “Die ultrasoniese klank

Wagyu-vordering
sóversnel
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bied slegs ’n weerkaatsing van die vetneer-
legging. Dit is onvoldoende vir markte wat
op vetneerlegging van meer as 20% tussen
die spierweefsel aandring. Ek voorsien dat
CT-skandering (computed tomography scan)
in die volgende dekade ingespan sal word om
die vetneerlegging in lewende diere, soos in
die perdebedryf, akkurater te bepaal.”

Volgens Joe het sy Australiese onderne-
ming reeds goeie genetiese vordering gemaak
deur die nuwe tegnologie in sy teling te ge-
bruik. Die vordering in sy rasegte Wagyu-
bulle wat met Anguskoeie gekruis word,
beteken reeds ’n jaarlikse bykomende wins
van R500 per kalf.

“Die genetiese vordering wat ons in die
teling maak, is sowat 25 keer vinniger teen-
oor die ander rasse in die vleisbeesbedryf.”

Hy meen die gebruik van tegnologie is
onontbeerlik vir ’n bedryf soos die Wagyu
aangesien die onderste 25% van die Austra-
liese telers nie wins maak nie. “As jy ’n bees
350 tot 500 dae in ’n voerkraal aanhou en dit
lewer slegs ’n karkas van gemiddelde waarde,
verloor jy aansienlik.”

In Suid-Afrika word Wagyus tans vier keer
korter gevoer.

Mnr. Brian Angus van die Wagyustoetery

LESSE GELEER UIT
DIE AUSTRALIESE
ONDERVINDING
Wagyutelers moet veral sorg dra om
inteling te voorkom. Dit is een van die
waardevolste lesse van die Australiese
Wagyubedryf wat voornemende plaaslike
telers voor oë kan hou.

Mnr. Greg Gibbons van die Australiese
landboumaatskappy AACo, een van die
grootste beesvleisprodusente ter wêreld,
sê in die ontwikkeling van die ras in Suid-
Afrika is daar verskeie kwessies wat telers
voor oë moet hou.

“Met die korrekte parings en deur
teellyne te gebruik om inteling en sekere
resessiewe eienskappe te voorkom,
kan buikloop by kalwers onder meer
uitgeskakel word,” sê hy.

Hy raai enige teler aan om inteling-
sagteware te gebruik.

“Die herhaaldelike gebruik van die saad
van die bekendste Japannese Wagyubulle
het uiteindelik miniatuurbeeste tot gevolg.
Daar is ’n groot genoeg verskeidenheid
bulle in die teellyne om genetiese
vordering te maak.”

Greg en AACo het ook bruin Wagyu-
lyne in die totale kudde van sowat 100000
in Australië.

Hy beskou ’n rooi huid as van beson-

derse belang in die strawwe klimaats-
toestande in Australië se noordelike
gebiede waar beeste tot 10 km na water
moet loop en genoeg melk moet lewer.

In die AACo se teelprogram van
saamgestelde beeste word swart bulle by
rooi koeie gebruik om ’n rooi teellyn met
hoë vlakke van marmering te vestig.
Poena-Wagyu’s.AACo is soos vier of vyf
Australiese groepe besig om ’n poenalyn in
sy Wagyu’s vas te teel.
Buikloop.Die diarree wat Wagyukalwers
net ná geboorte kan ontwikkel en tot hoë
vrektes lei, is in ’n groot mate in Australië
hokgeslaan deur inteling te beperk. Hulle
wissel ook die kampe waarin die koeie kalf
jaarliks af. Dié kampe het gewoonlik kort
weiding wat reeds bewei is.
Gehardheid.Greg beskou die Suid-Afri-
kaanse weidingstoestande as meer geskik
vir die Wagyu, teenoor die ongenaakbare
toestande in Noord-Australië. Wagyu’s
het dun huide en ’n ligte beenstelsel. Hulle
kan derhalwe hittetoestande betreklik
goed verduur.
Kruipvoeding.Greg pas nie kruipvoeding
by sy kalwers toe nie. Kalwers word tot die
ouderdom van vyf tot ses maande by die
koeie gelaat en gespeen wanneer hulle
180 kg tot 200 kg weeg. In droë toestande
word die kalwers op sowat 100 kg gespeen.

Woodview by Arlington is verheug oor die
moontlikheid om binne afsienbare tyd ’n
moderne skandeerder-kamera vir sy Big
Beef-onderneming in die hande te kry.

“Dit beteken die subjektiewe beoordeling
van die marmering in die vleis word heel-
temal uitgeskakel om die produsente wat
aan ons vleis lewer, volle gemoedsrus te gee.
Woodview sal ook die kamera gebruik om

die genetiese vordering van die teellyne met
beter vetneerlegging te verseker.”

‘NIE TYDELIKEMODEGIER’
Die Suid-Afrikaanse Wagyubedryf is nie ’n
tydelike modegier soos wat die wildbedryf
allerweë beskryf is as ’n borrel wat wag om
te bars nie.

Dr. Michael Bradfield, uitvoerende hoof
van die Wagyu-beestelersgenootskap, sê hy
beleef ’n opwindende tyd met die opgang
wat dié ras. “Ons het immers ’n vleisproduk
waarvoor daar ’n groot vraag bestaan. Ander
lande ondervind dieselfde vraag na Wagyu-
produkte, veral die Australiese regering wat
sy produsente die volle nismarkvoordeel uit
die bedryf wil laat kry.”

Volgens Michael behoort die Suid-Afri-
kaanse vleisbeesprodusente hul denkwyse
te verander van hoe om net mooier beeste
te teel na hoe om ’n hoërwaarde-inkomste
uit die vleisbedryf te verdien.

“Na verwagting sal dit agt tot tien jaar
duur om die plaaslike Wagyumark te ver-
sadig voordat die nismark na Afrika uitgebrei
behoort te word.

“Elders in Afrika is daar uiters welvarende
verbruikers wat nie deur produkpryse aan
bande gelê word om die Wagyu se eetervaring
te beleef nie.”

Die genootskap wil die bedryf behoorlik
struktureer om die gehalte van die vleis in
die mark te verseker. Ingevolge die program
vir gesertifiseerde Wagyubeesvleis word die
betrokkenheid van kommersiële telers ver-
wag, onder meer deur met DNS-toetse die
gebruik van die regte bulle te verseker.

“Met die samewerking van Australië sal
ons binne die volgende drie jaar die persen-
tasie Wagyuvleis in ’n hamburger kan beves-
tig. Derhalwe is die data van telers nodig,
terwyl die fenotipiese en genetiese data van
hul diere van groot belang is.”
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(Unistel), JohnPurchase (Agbiz),AaronCooper (Amerika),mnr.GregGibbons (Australië) endrr.
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