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Wagyu Suid-Afrika het die voortou geneem
met die inbedryfstelling van ’n gevorderde
naspeurbaarheidstelsel as deel van syGeser-
tifiseerde Wagyubeesvleisprogram (GWB).
Die genootskap het sy GWB-stelsel on-

langs op inligtingsdae in Pretoria, Bloem-
fontein en die Paarl bekend gestel.
Dr. Fanie Steyn, voorsitter vanWagyu SA,

sêdie stelsel vanvolle naspeurbaarheidword
onder meer ondersteun deur die gebruik
van peutervrye elektroniese oorplaatjies
wat DNS-monsters van die geregistreerde
beeste bevat.
Die Suid-Afrikaanse Vleisbedryfs-

maatskappy (Samic) sal die stelsel monitor.
“Dit beteken dat die GWB-program tans

die beste vleisnaspeurbaarheidstelsel in die
land is,” sê Steyn. “Daarbenewens word die
Wagyu-karkasse ingevolge die GWB-pro-
gram in abattoirs volgens die Australiese
marmeringtelling gegradeer. Buiten die ge-
bruiklike vleisklassifikasie vanA, B of Cwat
die ouderdom van die dier en die buitenste
laag vet aandui, word ’n marmeringtelling
van 1 tot 9 ook op die karkas aangebring.”
Wagyu SA sal van volgende jaar af die

nuutste optiese tegnologie gebruik om die
vleismarmering objektief te meet. ’n Digi-
tale kamera waarmee vleissnitte behoorlik
beoordeel kanword,word vroeg aanstaande
jaar in die land verwag. Die omvang van die
binnespierse vet en die buitenste vetlaag, die
grootte van die oogspier en die kleur van
die vleis word onder meer daarmee bepaal.
Volgens Steyn is meer as 3 000 van die

elektroniese oorplaatjies reeds verkoop.Die
genootskap het ook ’n logo en die bemar-
kingsmateriaal geregistreer.
“Die geregistreerde gebruikers van die

GWB mag die oorplaatjies vir hul kom-

mersiële en stoetbeeste gebruik,” sê hy.
“Kommersiële telers wat suiwer of rasegte
Wagyu-bulle gebruik, sal hul F1-nageslag by
die genootskap registreer, waarna die teling
deur Samic bevestig sal word.”
Die stamboom van suiwer bulle kan reg-

streeks na Japan teruggevoer word, terwyl
rasegte bulle opgeteel is as SP-Wagyu’s wat
in die vierde geslag 94% suiwer is.
“DieWagyu is die eerste ras in Suid-Afrika

wat die eindverbruiker van sy vleisprodukte
die volle gemoedsrus bied dat hy of sy met
die ware Jakob te doen het, al is dit in ’n
supermark, slaghuis of restaurant.”
Bemarking en die bewusmaking van die

produk is by die GWB-stelsel ingesluit.
Wêreldwydword ’npremievirWagyu-vleis

behaal. “In Gautengse restaurante word dié
vleis reeds teen gemiddeld R1 500/kg tot
R2 500/kg voorgesit. Die GWB-stelsel is eg-
ter noodsaaklik om te verseker dat geen grys
produkopdie verbruiker sebordbelandnie.”
Steyn beskou die verwatering van die egt-

heid van die produk as die grootste kwessie
met Wagyu-bemarking.
Dr. Michael Bradfield, uitvoerende hoof

van Wagyu SA, sê die organisasie se strate-
gie is op groter winsgewendheid vir die hele
vleisbedryf gemik, asook om die verbruiker
die eetsensasie van sy of haar lewe te ver-
seker. “Ons bedryf eintlik ’n sake-onderne-
ming in teenstelling met ’n gewone telers-
genootskap, want ons behartig alle aspekte
van die waardeketting.”
Wagyu SA het ook besluit om sy be-

drywighede in ’n genetika-afdeling en die
GWB-program te verdeel. “Die GWB word
onafhanklik bestuur om te verseker dat die
integriteit vandieWagyu-bedryf behouword.
Onsnaspeurbaarheidstelsel beskermdiepro-
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duk van die plaashek af, deur die voerkraal
tot op die eindverbruiker se bord.”
Mnr. Graham Truscott, ’n veekundige

konsultant uit Australië, sê die vraag na
Wagyu-vleis neem toe in Amerika, Europa,
dieMidde-Ooste enAsië. “Met sy huidige en
toekomstige produksiestelsel vanWagyupas
Suid-Afrika by dié markte in.”
Truscott verwag dat sowat 60% van die

Suid-Afrikaanseproduksie deurdieplaaslike
mark verbruik word. Sy beraming van die
plaaslike verbruiker is geskoei op die sowat
8 miljoen Suid-Afrikaners in die middel- tot
boonste inkomstegroepe en die sowat 6mil-
joen welgestelde burgers.
“Hulle is die teikenmark wat ’n pre-

mie-vleissnit kan bekostig; nie noodwendig
daagliks nie, maar tog dikwels.”
Truscott beraam dat sy teikenmark min-

stens 10%vandie jaarlikse vleisverbruik van
die gemiddelde Suid-Afrikaner (18,6 kg in
2015) aan Wagyu-aankope sal bestee, wat
die jaarlikse vraag na dié premie-produk op
sowat 26 000 ton te staan bring (14 miljoen
verbruikers wat elk 1,8 kg Wagyu sal eet).
Dié hoeveelheid vleis beteken dat sowat

62 000 karkasse (teen 420 kg elk) jaarliks
aan die plaaslike mark gelewer moet word.
Teen ’n aanname dat die uitvoermark ’n by-
komende 40% vereis, sal ’n verdere sowat
17 300 tonof 40 000karkasse benodigword,
wat die totale mark vir Wagyu-vleis op so-
wat 100 000 karkasse jaarliks te staan bring.
Tans is die Suid-Afrikaanse produksie van
Wagyu-karkasse sowat 3 000 vanjaar, wat
baie ruimte vir uitbreiding bied.
“Daar is genoeg ruimte in Suid-Afrika

vir die uitbreiding van Wagyu-produksie.
Moenie dié geleentheid verspeel nie.”

— JOHAN NORVAL
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