
Suid-Afrikaanse landbouers is uniek

“Onmoontlik” is nie iets 
wat nie gedoen kan 
word nie, dit is iets 
wat nog nie voor-
heen gedoen is nie.
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Die krag van optimisme

Toekoms van die rooivleisbedryf 
Ons kyk na die rooivleisbedryf op grond van 
Simon Sinek, ’n Brits-Amerikaanse motivering-
spreker en bemarkingskonsultant, se konsep 
van “Hoekom, hoe en wat?”.

Die bemarkingskonsep “Hoekom, hoe en wat?” 
is gebaseer op ’n unieke bemarkingsmentaliteit. 
Wanneer ’n mens ’n produk, diens of onderne-
ming suksesvol wil bemark, moet jy eers vasstel 
hoekom jy dit doen en hoekom die verbruiker dit 
nodig het. Daarna moet jy besluit hoe jy dit gaan 
vervaardig en bemark. Laastens besluit jy wat die 
produk, diens of onderneming is. 

Toepassing op die rooivleisbedryf
Hoekom produseer ons rooivleis? Eerstens is 
dit vir voedselvoorsiening, want ’n toename 
van 2,2 miljard mense word teen 2050 in die 
wêreldbevolking verwag. Dus moet 35% meer 
voedsel teen 2050 geproduseer word om in 
die vraag te voorsien. Lewendehawe dra 40% 
by tot die wêreldwye landbouproduksie, 15% 
tot die totale voedselenergievoorsiening en 
25% tot die totale proteïen. 

Tweedens het ons gekies om in hierdie be-
dryf te wees. Dit is wat ons wil doen, wat ons 
geniet en dit is ons passie. Die vraag is nou: 
Hoe gaan ons in die toekoms winsgewend en 
volhoubaar produseer? 

Presisieboerdery kan die antwoord wees – 
identifiseer natuurlike/genetiese potensiaal, 
waarna produkte en prosesse aangepas moet 
word om die geïdentifiseerde potensiaal  
optimaal te benut. 

Ons kan nie die inset- en uit-
setpryse beheer nie. Ekonomie 
van skaal, doeltreffende gebruik 
van hulpbronne, produkdifferen-
siasie en waardetoevoeging kan 
dit egter beïnvloed en verbeter. 
Ons moet fokus op wat ons kan 
beheer, naamlik produksiefak-
tore soos voeding, reproduksie 
en gesondheid. 

“Jy kan nie bestuur wat jy nie ver-
staan nie, jy kan nie verstaan wat 
jy nie kan meet nie en jy kan nie 
meet wat jy nie kan beheer nie.” 
– Nick Serfontein  

Wat kan ons doen? 
Die Sernick Presisie-afrondingsprojek het 
getoon dat differensiasie tussen beesrasse 
moontlik is en gebruik kan word om wins-
gewendheid en volhoubaarheid te bevorder. 

Die Mamre intensiewe skaapproduksiemo-
del toon dat ’n versnelde lamstelsel winsmarges 
verhoog en hulpbronne optimaal benut. 

Die Sernick Fase C-toetsstasie bepaal die 
voeromsetdoeltreffendheid van bulkalwers. 
Hierdie potensiaal word gebruik om kudde-
vaars te selekteer wat kalwers met ’n meer 
doeltreffende voeromset produseer.

 Vleisgehalte word op verskeie maniere 
bepaal. Die uitwerking van veroudering op 

vleissagtheid en smaak word bepaal deur 
studies wat die potensiaal van die vleis aandui.

Maak seker jy verstaan die tegnologie en 
navorsing, implementeer die nodige en maak 
seker jy raak nie agter nie. Ons produseer in 
’n nuwe era van presisieboerdery, kreatiewe 
finansiële bestuur en innoverende bemarking. 
Tegnologiese en bemarkingsinnovasie kan vir 
jou ’n mededingende voordeel oor die kort 
termyn bied, maar oor die lang termyn kan dit 
jou relevansie in die bedryf definieer.    
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