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SAveebedryf en -boere
moet op dié sake let

Aangesienhyopdienasionalemarkén internasionalemarktebetrokke is, is dit
belangrikdatSuid-Afrikaseveewaardekettingopdiehoogteblyvandie jongste

ontwikkelingewatgeleenthedebiedofbedreigings inhou.Verskeiekundigesgeehul
meningoorvandiebelangriksteonderwerpewatdiebedryf tans raak.
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Die Suid-Afrikaanse rooi-
vleisbedryf het groot
groeipotensiaal en kan
help om bestaansboere uit
armoede op te hef, maar
dan sal probleme met onder
meer dieregesondheid uit
die weg geruim moet word
om uitvoermarkte te kan
ontgin. FOTO: JOHAN NORVAL

DD
ie Suid-Afrikaanse rooivleis-
bedryf het 14 miljoen beeste
– 8 miljoen in die kommer-
siële sektor en 6 miljoen in
kommunale hande. Die vee-

bedryf, wat een van die grootste land-
boubedrywe in die land is, het ’n omset
van R80 miljard, maar kan dit maklik
tot R100 miljard verhoog as hy sy groot
potensiaal inklusief benut.

Só sê dr. Michael Bradfield, uitvoerende
hoof van die Lewendehawe-registrerende
Federasie.

“Vir swart én wit boere 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 vleisbeesboere en na raming
800 000 swart boere wat die een of ander
vorm van belegging in die veebedryf het.

“Die Al Mawashi-maatskappy wat
skape lewend van Suid-Afrika na die Mid-
de-Ooste uitvoer, het byvoorbeeld 25%
van dié skape gekry van voorheen bena-
deelde boere in die voormalige Transkei.
Hierdie boere ondersteun die uitvoer van
diere ten volle omdat hulle kan sien dat
waarde tot hul winsgewendheid toege-
voeg word en dat die ekstra inkomste
beduidend is. Om hierdie boere met die
kommersiële bedryf te laat saamwerk, is
’n wen-wen-situasie vir die hele bedryf.
Dit harmoniseer verhoudings omdat
almal finansieel goed vaar sonder dat
enigiemand uitgesluit word.”

Bradfield sê plaaslike beesvleis-
pryse is 30-50% laer as dié
van Suid-Afrika se internasio-
nale mededingers. Die huidi-
ge Australiese karkasprys is
R80-R110 per 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-Afrika se opko-
mende boere se kuddes is na raming
40-50%, wat uiters laag is, volgens hom.

“ ’n Toename van slegs 8% sal 155 000
speenkalwers ekstra vir die mark lewer.

“Verder kan nog 1,4 miljoen hektaar
vir diereproduksie aangewend word, en
maklik 250 000 kalwers kan bykom. ’n
Soortgelyke 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 winsgewendheid
van boere demp en die bedryf laat stag-
neer. 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 inklusiewe veebe-
dryf 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 grootste risiko’s
is Suid-Afrika se problematiese

dieregesondheidstatus en
die gebrek aan beleg-

gings binne die bedryf
vir markontwikkeling,
produkontwikkeling en
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