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W
agyu is bekend om sy
smaaklike vleis wat
deur baie tussenspierse
vet (marmering) geken-
merk word. Hierdie
bedryf groei wêreld-
wyd met rasse skrede,

ook in Suid-Afrika, en baie mense is bereid
om duur vir hierdie vleis te betaal.
Mnr. Frans Stapelberg, uittredende voor-

sitter van Wagyu Suid-Afrika, het op die
tweedeWêreld-Wagyukongres gesê telers van
Wagyu-beeste is trots dat hulle waarskynlik
die beste vleis ter wêreld produseer. Hulle
moet egter daarop let dat ander rasse ook
vordering met die bemarking van hul vleis
toon. Daarom moet volgehou word met ’n
rasverbeteringstelsel wat die benutting van
genomika ennaspeurbaarheid insluit, terwyl
goeie kuddebestuur en die etiese hantering
van die beeste ook deel van elke teler se
mondering moet wees.
Dr. Michael Bradfield, uitvoerende hoof

vanWagyu Suid-Afrika, het gesê die genoot-
skap is in2014gestig,maarmnr.BrianAngus
vanArlington het die eersteWagyu-embrio’s
reeds in 1998 vanAmerika ingevoer. Sedert-
dienhet ’n hand vol telers nismarkte plaaslik
en internasionaal gevestig. Die genootskap
het nou meer as 150 lede met 6 500 gere-
gistreerde diere.
In 2017 is die Certified Wagyu Beef-pro-

grambeginomdie integriteit, betroubaarheid
en gehalte van Suid-AfrikaanseWagyu-vleis
te verseker. Dit hou ’n wakende oog oor die
bemarking van hierdie vleis en keur slegs
vleis goed wat vanaf F1-kruisings tot ’n ras-

weë die groot vraag na Wagyu-vleis het dit
sin gemaak om ’n federasie te skep waaraan
al die groot produsentelande behoort om
sekere aspekte van Wagyu te bevorder en
te beskerm. Suid-Afrika het die leiding met
die stigting van die Wêreld-Wagyu-federasie
geneem. ’n Tegniese komitee sal die bedryf
meer volhoubaar maak en ’n voorsitter en
administrateur word eersdaags aangewys.
Mnr. Pete Eschelman, voorsitter van die

AmerikaanseWagyu-genootskap, het gewys
opdiewaarde van goeie samewerking tussen
lande, ondermeer omdie beste teelmateriaal
te identifiseer.
Daar is oor ’n groter visie vir die beesras

besin, ondermeerhoeomgehaltebeheermet
internasionale samewerking uit te oefen.
Hierdiewaardevolle produk se gehaltemoet
beskermenopdaardie hoë vlak gehouword.
Samewerking oor die uitruil van teelma-

teriaal is bespreek. “Dit gaan selfs verder as
blote teelmateriaal en behels ook die uitruil
van die inligting wat saam met die diere ge-
koop en verkoop word, asook die genetiese
profiele,” het Bradfield gesê.

SUID-AFRIKA LOOPVOOR
In sekere aspekte is Suid-Afrika die res van
die wêreld voor, het Bradfield gesê. “Toe
Brian Angus die eerste Wagyu-teelmateri-
aal ingevoer het, kon ons seker maak slegs
rasegte, DNS-getoetsde teelmateriaal kom
die land binne.” ’n Kruisras word ook as
Wagyu beskou indien bevestig kan word die
vaar is ’n rasegte Wagyu.
Selfs opkommërsiele vlakwordDNS-ont-

ledings gedoen om vaderskap te bevestig.

egte Wagyu af kom.
Alle rasegte Wagyus moet DNS-getoets

word voordat hulle vir teling gebruik word,
terwyl F1-diere se vaderskap met ’n DNS-
toets versekermoetwordomdat slegs rasegte
Wagyubulle bykoeie vanander rasse gebruik
mag word.
Die vleisword ook deeglik geëvalueer. Vir

uitvoer moet die vleis ’n marmeringtelling
van 4 (op ’n skaal van 1-12) behaal, vir die
verkoop van vleissnitte in Suid-Afrika 3, en
vir maalvleis 1 of 2. Geen hormone, groeisti-
mulanteof neweprodukte (sooshoendermis)
word toegelaat nie.

GOEIE SAMEWERKING
Bradfield het aan Landbouweekblad gesê
soos baie telersgenootskappe die wêreld
oor het die Wagyu-genootskappe in die
verskillende lande sover in ’n groot mate
onafhanklikvan mekaar gefunksioneer.Van-
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■ Vleis is die koning van kossoorte wat
tot ’nmens se gesondheid bydra, met
Wagyu op die voorpunt.

■ Die vraag na beesvleis, veral vleis wat
’n premie kry, styg vinniger as wat
die wêreld kan voorsien, al is daar
tans struikelblokke soos die stadige
ekonomie en gevolge van die Covid-19-
pandemie.

■ Die verskaffer moet hom skaar by die
regtemense en akkurate inligting oor
die beeste beskikbaar stel.
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WaakoorWagyu-integriteit
Al staan vleisuitvoer uit Suid-Afrika voor meer struikelblokke as dié van sy

vleisproduserende eweknieë, is hy ’n voorloper op verskeie terreine wat betref suiwer
teelmateriaal en ontledings om gehalte te verseker. ’n Wêreldfederasie is gestig
om die produksiemetodes en gehalte van dié hoëwaardevleis te beskerm.


