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oral is skape en beeste al

honderde jare lank deel van
hul kultuur. In Suid-Afrika is
dit die ideale bedryf om die
landbousektor te laat groei
omdat die bevolking graag met
beeste, skape en bokke boer.”

Hy sê die land het ’n geskatte
30 000 kommersiële vleisbees-
boere en na raming 800 000
swart boere wat die een of an-
der vorm van belegging in die
veebedryf het.

“Die Al Mawashi-maatskap-
py wat skape lewend van
Suid-Afrika na die Midde-Oos-

te uitvoer, het byvoorbeeld
25% van dié skape gekry van
voorheen benadeelde boere in
die voormalige Transkei.

“Hierdie boere ondersteun
die uitvoer van diere ten volle
omdat hulle kan sien dat waar-
de tot hul winsgewendheid toe-
gevoeg word en dat die ekstra
inkomste beduidend is. Om
hierdie boere met die kommer-
siële bedryf te laat saamwerk,
is ’n wen-wen-situasie vir die
hele bedryf.

“Dit harmoniseer verhou-
dings omdat almal finansieel

goed vaar sonder dat enig-
iemand uitgesluit word.”

Bradfield sê plaaslike bees-
vleispryse is 30-50% laer as dié
van Suid-Afrika se internasio-
nale mededingers. Die huidi-
ge Australiese karkasprys is
R80-R110/kg. Amerika is op
dieselfde prysvlak.

“Amerika is ’n ideale model
vir Suid-Afrika om na te volg
omdat Amerika 10% van sy
hoëwaardeprodukte uitvoer –
meestal snitte soos lendestuk,
riboog en filette – en 13% van
sy produkte, soos maalvleis,
wat meestal vir hamburgers
gebruik word, invoer. Die
toegevoegde waarde is sowat
R3 000 per karkas.”

Die speensyfer in Suid-Afri-
ka se opkomende boere se
kuddes is na raming 40-50%,
wat uiters laag is, volgens hom.

“ ’n Toename van slegs 8%
sal 155 000 bykomende speen-
kalwers vir die mark lewer.
Verder kan nog 1,4 miljoen ha
vir diereproduksie aangewend
word, en maklik 250 000 kal-
wers kan bykom. ’n Soortge-
lyke getal ekstra diere kan
deur die kommersiële sektor
gelewer word as pryse danksy
hoër uitvoer styg.”

Hy sê dit is noodsaaklik om
die totale mark te vergroot,
aangesien die plaaslike vraag
laag is, wat die winsgewend-
heid van boere demp en die
bedryf laat stagneer.

Suid-Afrika voer tans 4%
van sy beesvleisproduksie uit.
Hoewel dit reeds ’n gunstige
uitwerking op die bedryf het,
kan dit tot minstens 20% groei
sonder om voedselsekerheid in
te boet.

“ ’n Winsgewende en inklu-
siewe veebedryf sal ’n groot
hupstoot vir die landbou wees.
Dit kan selfs die verhouding

tussen swart en wit boere, en
dus ekonomiese stabiliteit in
die land, bevorder.”

Bradfield meen die groot-
ste risiko’s is Suid-Afrika se
problematiese dieregesond-
heidstatus en die gebrek aan
beleggings binne die bedryf vir
markontwikkeling, produk-
ontwikkeling en inklusiwiteit
deur saam met die opkomende
sektor te werk.

Die landbou werk tans aan
’n nasionale ontwikkelings-
plan, en dit sal ’n dryfveer vir
inklusiewe groei in die veebe-
dryf wees, volgens hom.

BEK-EN-KLOUSEER,
NASPEURBAARHEID
Die afgelope twee jaar is daar
baie geskryf oor die behoefte
aan ’n nasionale veenaspeur-
baarheidstelsel vir Suid-Afrika.

Die bek-en-klouseeruitbre-
kings in die land in hierdie tyd-
perk het die behoefte versterk
aan só ’n program om diere se
bewegings te beheer.

Die eerste ernstige uitbre-
king in 2019 in Limpopo het
veroorsaak dat Suid-Afrika sy
bek-en-klouseervrye status by
die internasionale organisasie
vir dieregesondheid (OIE)

VOLHOUBARE VESEL DIE TOEKOMS
Met Eerstewêreldse klereko-

pers wat op volhoubaar gepro-

duseerde produkte aandring,

begin volhoubare sertifisering

vir wol en sybokhaar al hoe

meer vastrapplek kry. ’n Groot

deel van Suid-Afrikaanse wol

is vir dié mark geskik, sê mnr.

Isak Staats, hoofbestuurder

van wol en sybokhaar by BKB.

Dit het tot ’n toename in

standaarde vir volhoubaarheid

gelei, en daar is wêreldwyd

tans sowat 20 verskillende

standaarde vir wol.

Suid-Afrikaanse wolboere

is tans die voorste verskaf-

fers van gesertifiseerde wol

ingevolge die Responsible

Wool Standard, en het in die

2020-’21-seisoen sowat 10 mil-

joen kilogram gesertifiseerde

wol verkoop.

Hoewel premiepryse nie

’n gegewe is nie, het boere

gemiddeld 9% meer vir dié

wol verdien, wat ’n bykomende

R90 miljoen tot R100 miljoen

vir die Suid-Afrikaanse bedryf

ingebring het.

Die plaaslike bedryf het ook

die Sustainable Cape Wools

Standard (SCWS) gevestig,

met die mikpunt om ’n stan-

daard te stel wat vir Suid-Afri-

kaanse boerderytoestande

geskik is én deur internasiona-

le markte aanvaar word.

Abelusi Wool is nog ’n

Suid-Afrikaanse standaard van

die makelaar en wolkoper Se-

gard Masurel, en lewer onder

meer wol aan die sportwinkel

Decathlon.

Die sybokhaarbedryf het

in 2021 se somerseisoen

rekordpryse behaal. Dié pryse

word deels toegeskryf aan die

Responsible Mohair Standard

wat die bedryf in 2019 aanvaar

het. Dit het hom aan meer

kopers blootstelling gegee.

Volgens mnr. Clarence

Friskin, voorsitter van die

Suid-Afrikaanse Wol-en-sy-

bokhaarkopersvereniging, is

volhoubaarheidstandaarde

hier om te bly. Dit sal in die

toekoms moeilik wees om

wol sonder sertifisering te

verkoop. Hoewel ongeserti-

fiseerde wol steeds verkoop

sal word, sal dit teen swakker

pryse wees. —FREDALETTEUYS
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