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bespierde karkas met min vet en ’n swak
bespierde, oorvet karkas.
Sommige snitte is vetter as ander. Omdat

oormatigevet tydensdieopsnyvandiekarkas
verwyder word, sal die vet aan die karkas ’n
invloedhêophoeveelvleisverkoopkanword.
Die hoeveelheid vet en been wat afgesny

moet word, beïnvloed die hoeveelheid ver-
koopbare vleis wat geproduseer word.

Ek het met talle invloedryke belangheb-
bendes in die beesvleisbedryf gepraat, soos
dr. Michael Bradfield, prof. Frikkie Neser
en dr. Phillip Strydom, en hulle stem almal
saam dat na dié winsaandrywer, naamlik
die hoeveelheid vleis geproduseer, gekyk
moet word tot voordeel van die bedryf en
die beesrasse wat baie meer vleis produseer.
Ons woon in Suid-Afrika, ’n land met ’n

opkomende mark en baie armoede – gans
anders as Eerstewêreldlande, soos Australië

S
uid-Afrika sukkel nou al jare
lank voort met ’n verouderde
vleisklassifikasiestelsel. Stem-
meword kort-kort gehoor oor
die instelling van ’n vleisgrade-
ringstelsel,wat sal lei tot groter
wins vir boere.

Daar is tweefinansiëlewinsaandrywers by
die produksie van beesvleis in Suid-Afrika.
Eerstens is daar die gehalte van beesvleis
wat geproduseerword.Dit hou verbandmet
die hoeveelheid vetbedekking in die vleis. In
die huidige klassifikasiestelselword die boer
hiervoor beloon.
Navorsing is tans aan die gang om die

klassifikasiestelsel te verbeter om marme-
ring te beloon. Dit is ’n baie belangrike
winsaandrywer omdat dit die smaak van
die vleis bepaal. Bykomend daartoe probeer
Suid-Afrikaanse rooivleisprodusente omdie
uitvoermarkte te ontwikkel om met ander
lande in die wêreld mee te ding.
Die tweedewinsaandrywer is die hoeveel-

heid beesvleis wat geproduseer word. Dié
belangrike winsaandrywer word heeltemal
in die huidige klassifikasiestelsel geïgnoreer.
Daar is geen aansporing vir die boer ommet
behulp van ’n meer gespierde dier vleis te
produseer nie.
As jy die Ask the Meat Man-webwerf met

behulp van die skakel bit.ly/3CTtKGs be-
soek, sal jy die resultate kry van talle toetse
waartydenskarkasseoor ’n tydperkvanmeer
as 50 jaar in Amerika opgesny en gemeet is.
Die resultate is verstommend.
Asdieopbrengs vanverkoopbare vleis (die

deel van die karkas wat verwerk en aan die
verbruiker verkoopkanword) afkomstig van
’nmaer, goedbespierde karkasmet dié vanaf
’n swak bespierde en oorvet karkas vergelyk
word, is die verskil ’n enorme 35%.
Dit is hoofsaaklik weens die groot hoe-

veelhede vet en been wat geproduseer is,
wat ’n vermorsing is.

Opbrengsuit ’nmaer, keurgraadbeeshelfte

van 136 kg = goed bespierde, laevet karkas:
Vet & been (afval) = 15%
Bruikbare vleissnitte (eetbare vleis)=85%
(85 ÷ 85 = 100%)

Opbrengs uit ’n gemiddelde, keurgraad
beeshelfte van 136 kg = mediumbespierde,
vet karkas:
Vet & been (afval) = 30%
Bruikbare vleissnitte (eetbare vleis)=70%
(70 ÷ 85 = 82,5%)

Opbrengs uit ’n oorvet, keurgraad bees-
helfte van 136 kg = swak bespierde, oorvet
karkas:
Vet & been (afval) = 45%
Bruikbare vleissnitte (eetbare vleis)=55%
(55 ÷ 85 = 65%)
Daar is ’n verskil van 35% (100%-65%)

in verkoopbare vleis tussen ’n maer, goed

AKTUEEL VLEISBEDRYF JOHN DEVONPORT

Beloonboeresówat
meervleisproduseer

Die huidige vleisklassifikasiestelsel kan aangepas word om boere te beloon wat
karkasse met meer bruikbare vleis produseer, verduidelik ’n voorste beesboer.

En dit sal boonop nie ’n sent kos nie!
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