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FOKUS

karkasprys inAmerika isR95/kg
enmeer asR100/kg inAustralië.
Die bedryfsnorm is dat ’n

stoetbul ses tot agt speenkalwers
moetkos. Só sal ’n speenkalfprys
van R38/kg (220 kg-speenkalf)
beteken ’n bul moet R50 000
tot R65 000 kos. As die prys tot
R32/kg val, val die bulprys tot
R42 000, wat toekomstige ver-
kope in gevaar stel.

TEMA
Die temavanvanjaar seLRF-Vee-
skool is“Belangrikesuksesfaktore

vir inklusiewe en winsgewende
lewendehawe-waardekettings”.
Sommige gesprekke sal kon-

sentreer op dieregesondheid en
naspeurbaarheid. ’n Nasionale
naspeurbaarheidstelsel is een
van die voorvereistes om die
verspreiding van bek-en-klou-
seer te beperk, en die stoetbe-
dryf behoort die voortou hier-
mee te neem.

Dr.MichaelBradfield isdie same
roeper en uitvoerende hoof van
die LRF.

en-klouseer,énditstelSuid-Afrika
se uitvoer in gevaar.
Suid-Afrika het 40 000 ton

vleis in 2020 uitgevoer, teenoor
34000 ton in 2019.Dit is 4%van
die totale vleisproduksie.
Vanaldieuitvoerbestemmings

is China die belangrikste, want
30%vanSuid-Afrika seprodukte
gaan daarheen.
Die impak van ’n uitbreking,

veral in die bek-en-klouseervrye
sone, laat val die prys van speen-
kalwers tot ongeveer R32/kg en
die karkasprys tot R45/kg. Die

H
oewel brucellose in
’n mate buite beheer
is, is dit ’n uitbreking
van bek-en-klouseer
wat die meeste skade

berokken. Die rede hiervoor is
dat ’nuitbrekingvanbek-en-klou-
seerdie speenkalfboergemiddeld
R1500per speenkalf kos, oftewel
minstens R7/kg, en die bedryf
jaarliks tot R6 miljard.

UITVOER
Plaaslike verbruikers reageer on-
gunstig op ’n uitbreking van bek-

VEESKOOL MICHAEL BRADFIELD

Hoewel die stoetbedryf moet konsentreer op die lewering
van geneties beter diere, is dit ’n feit dat Suid-Afrika ’n
dieregesondheidskrisis het wat die bedryf regstreeks raak.

Dieregesondheid’n
prioriteitinstoetbedryf

Die bek-en-klouseerkrisis
het ’n ongunstige invloed op
rooivleis se uitvoersyfer.
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Marmering gee die smaak en sappigheid.

Wagyu is gesog in kruisteel programme.

Wagyu karkasse word gesertifiseer deur ultramoderne kamerategnologie.

Marmering tellings varieer tussen 1 en 9+

‘n Akaushi (Rooi Wagyu) kruis, weeg gemiddeld 250kg op speen en sal op ‘n
normale 120 dae voerkraal program gemiddelde marmering van 2-3 gee en tussen
55-62% uitslag.

Vir uitvoer en hoë waarde binnelandse nis markte word marmering tellings van
bokant 4 aanbeveel. Dit word gemaklik met die Japanese swart of Swart kruise
bereik.

Vandag se verbruiker eet minder vleis, maar soek iets besonders.
Wagyu is die antwoord.


