
Hou op om jou te bekommer 
oor wat ander doen.

Bekommer jou oor wat jy NIE doen nie.

Die krag van optimisme

Van Sernick aan jou 

Suid-Afrikaanse landbouers is uniek

W
isselende prys- en produksiefaktore sorg vir riskante 
en onstabiele winsmarges in die skaapvoerkraalbe-
dryf. Klein ekonomieë van skaal het baie min invloed 
op in- en uitsetpryse, maar dit bly steeds belangrik 
om ’n vooruitskatting te doen vir beplanning en om 

geleenthede en uitdagings vroegtydig te identifiseer. 

Lamsvleisproduksie versus verbruik
Volgens Figuur 1, wat deur die Buro vir Voedsel- en Landboubeleid 
(BFAP) saamgestel is, is dit duidelik dat die verbruik van lamsvleis tot 
2017 hoër as die produksie was. Die vooruitskatting van BFAP is dat die 
plaaslike verbruik met 11% gaan styg weens verskeie redes, wat bevol-
kingsgroei en skuiwing van LSM-groepe insluit. Die vooruitskatting van 
BFAP is dat die produksie van 2020 af gaan toeneem, grootliks as gevolg 
van die kuddes wat dan weer op volle getalle behoort te wees. 

Karkasprys versus speenkalfprys
Figuur 2 dui die A2-lamskarkasprys aan van 2015 tot nou. Dit is ooglo-
pend dat die prys elke jaar baie wissel en soms selfs drasties wissel in 
kort tydperke. Hierdie onstabiele uitsetprys is riskant vir die primêre 
produsent, maar die produsent het nie beheer of ’n groot invloed hierop 
nie. Die klem val dus op produksie. Fokus daarop om produksiefaktore te 
optimaliseer en beheer die beheerbare. Produksiefaktore sluit konsepsie, 
lampersentasie, vrektes, speengewig en groei in.     

Dit is positief vir die bedryf dat die vraag na rooivleis styg en dat rea-
listiese winsmarges moontlik is, veral met presisieproduksie. Om net die 
basiese reg te doen, is nie goed genoeg nie – optimaliseer dit.
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Suid-Afrikaanse 
landboumaatskappye 
staan saam om ’n 
skou enig in sy soort 
moontlik te maak.

Lamsvleisproduksie en -verbruik van nou tot 2026 

Figuur 1: Produksie van lamsvleis teenoor verbruik.

Figuur 2: Die karkasprys van lammers van 2015 tot nou.


