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Die Certified Wagyu-vleisbeesprogram is
nóg ’n wêreldleier. Telers koop ’n pakket
by die Wagyu-kantoor wat uit ’n gewone
oorplaatjie, radiofrekwensie-oorplaatjie en
buisie bestaanwaarinmonsters vanelkebees
bewaar word. Alle betrokkenes in die waar-
deketting word geoudit, waaronder boere.

Hy het gesê hulle bedryf nou ook ’n pro-
gram vir genetiese kruisras-evaluering. Dit
beteken daar word voorsiening gemaak vir
die verskille tussen rasse. Dus kan ’n Wagyu-
Bonsmara-kruising regstreeks met byvoor-
beeld ’n Wagyu-Simbra-kruising vergelyk
word danksy ingeboude korreksiefaktore.
“Al hierdie inligting verwys terug na ’n bul
se teelwaarde; dus sy vermoë om nageslag
met uitstekende vleiseienskappe te teel.”

GROOTVRAAGNAVLEIS
Mnr. Matthew Cox, hoofbestuurder vir in-
ternasionale markte van Meat and Livestock
Australia (MLA) wat vanaf Singapoer werk
waar hy Australiese bees-, lams- en bokvleis
met 50 mense in Asië, Midde-Ooste, Europa
en Amerika bemark, het gesê die vraag na
beesvleis, en veral premievleis, styg vinniger
as wat die wêreld kan voorsien.

Nietemin is daar heelwat struikelblokke,
soos die stadige ekonomie en gevolge van
die Covid-19-pandemie. Boonop moet die
gewildheid van hoender- en varkvleis ook
in aanmerking geneem word, wat albei ’n
korter produksiesiklus het: hoender 50 dae
en varkvleis 300 dae teenoor beesvleis se 18-
36 maande. Daar is ook mededinging vanaf
nie-tradisionele bronne van proteïen, soos
vleislose produkte.

Die beesvleisbedryf moet dus hard werk
om sy produk te bevorder. “Die geleenthede
sal nie sommerso in ons skoot val nie.”

Die wêreld is ’n baie groot plek om vleis-
handelsmerkesinvol tebemark. ’nGefokusde
groeistrategie kan gevolg word. Indien ver-
bruikers byvoorbeeld op inkomstevlak ge-
oormerk word (’n besteebare inkomste van
$75 000 of R1,15 miljoen per jaar), sal daar
teen2023 ’ngeskatte54,2miljoenAmerikaan-
sehuishoudingsweeswat inhierdiekategorie
val, 4,4 miljoen in Kanada, 49,6 miljoen in
Europa, 3,8 miljoen in Korea, 4,7 miljoen
in China, 9,8 miljoen in Japan, 2,3 miljoen
in Suidoos-Asië en 6,3 miljoen in Australië.

Cox het gesê die faktore waaraan voedsel
gemeet word, is grootliks:
■ Smaak (gehalte).
■ Gerief (maklik om te bekom en voor

te berei).
■ Integriteit (mense wil kos koop wat hulle

as veilig beskou en wil weet dieresorg is
gehandhaaf).

■ Kultuur/status (belangrik vir hul volksge-
woontes en aansien).

■ Gesondheid (voordelig om deur die mens
geëet te word).
Dit is belangrike teikens vir bemarkers

van Wagyu-vleis wat met gehalte en smaak
geassosieer word.

EIESOORTIGE EIENSKAPPE
Vleis is die koning van kossoorte wat tot ’n
mens se gesondheid bydra, met Wagyu op
die voorpunt, het dr. Dale Woerner, asso-
siaat-professor by die departement diere- en
voedselkundeaandieTexasTech-universiteit
in Amerika, gesê. Wagyu is eiesoortig en klop
ander rasse wanneer die vleis vir eetgehalte
geëvalueer word. Benewens die smaaklik-
heid, het dit ook iets spesiaal wat onsigbaar
is, nie net die marmering nie, maar ook die
vetsure en vetsamestelling.

Ander rasse het nie soveel marmering
as die Wagyu nie. Dit verhoog die gunstige
eet-ervaring, wat by sommige rasse net om-
streeks 29-30% tot ’n spesiale eet-ervaring by-
dra, by keurgraadsnitte 66%, by sekere rasse
meer as 82-88% en by Wagyu-vleis 98-99%.

Die primêre verskil tussen Wagyu- en an-
der rasse se vleis is nie net die mate van
marmering nie, maar ook wat hy die X-faktor
noem: vetsure en vetsamestelling wat die
grootste verskil in smaak veroorsaak.

In die geval van vleis afkomstig van beeste
wat op gras afgerond is, bevat vleis ’n hoë
mate van poli-onversadigde of onversadigde
vetsure. Die Wagyu en beeste wat op graan
afgerond is, bevat baie onversadigde vette;
spesifiek mono-onversadigde vet, naamlik
oleïensuur wat die lekker smaak aan Wagyu-

vleis verskaf. Hy bestempel die smaak as
botteragtig of suiwel-soet.

Woerner het gesê beesvleis bevat talle voe-
dingstowwe wat tot die mens se voordeel

TWEEHONDERD
DEEL VAN VIRTUELE
WÊRELDKONGRES
Bykans 200 produsente en ander
belangstellendes het aanlyn deelgeneem
aan die tweedeWêreld-Wagyu-kongres,
wat virtueel deurWagyu Suid-Afrika
met die samewerking van die Nasionale
Konvensieburo aangebied is.
Die beperkinge wat die Covid-19-pan-

demie op byeenkomste en reise geplaas
het, het ’n stokkie gesteek voor planne
om die geleentheid in Suid-Afrika aan
te bied. Landbouweekblad, wat in 2020
talle landboukonferensies aanlyn aange-
bied het, was saammet die produksie-
huis Brand Republic, wat die Via-TV-
reeks Landbouweekliks vervaardig, vir
die aanlyn kongres verantwoordelik.
Die programaanbieders was dr.

Michael Bradfield, uitvoerende hoof van
Wagyu Suid-Afrika, en Chris Burgess,
redakteur van Landbouweekblad. Inter-
nasionale sprekers het hul lesings vanuit
hul tuistes aanlyn gelewer.
In die eerste artikel is die klem op die

genetiese, genomiese en tegniese as-
pekte van veeteelt geplaas. (Sien “Beter
vleisgradering én dieremet gevorderde
tegnologie”, LBW, 17 Desember 2020, of
bit.ly/3nCEJve.)

BO: ’nWagyu-bees.Rasver-
betering, genomika, naspeur-
baarheid, goeiekuddebestuur
endieetiesehanteringvan
diebeestemoetdeel vanelke
teler semonderingwees.
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Hierdieproduk isbaiegesog
endiebeeldmoet totelkeprys
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