
Die krag van optimisme

Van Sernick aan jou 

Suid-Afrikaanse landbouers is uniek

Prysnemer, watter prys neem jy? 

D
ie primêre produsent is ’n 
prysnemer in die veebe-
dryf. Ons kyk spesifiek na 
skape in dié scenario. Die 
prys van stoorlammers en 

A2/3-karkasse is markgedrewe deur vraag 
en aanbod. Die ekstensiewe en seisoenale 
reproduksiesiklus vertoon duidelik in prys-
tendense, soos beïnvloed deur hoofsaak-
lik ’n aanbod van lammers in die mark. 
Natuurlike/seisoenale reproduksie verloop 
soos volg: 
• Dek in Mei (dagliglengte verkort).
• Lam in Oktober.
• Speen in Januarie.
• Slag in April ná voerkraalafronding. 

Figuur 1 illustreer die afgelope vier jaar se 
stoorlamprys op ’n maandelikse basis. Dit is 

duidelik dat die laagste 
stoorlamprys in Janua-
rie voorkom, wanneer 
daar ’n groot aanbod 
van stoorlammers is.  

Figuur 2 illustreer 
die A2/3-karkasprys. 
Dit is duidelik dat die 
laagste prys in April 
elke jaar voorkom, 
wanneer die aanbod 
van gevoerde lammers 
hoog is. 

Hoër pryse
Die primêre produsent kan ’n hoër prys vir 
sy stoorlammers of karkasse kry deur nie 
volgens die natuurlike of seisoenale siklus 
te werk nie. Met ’n intensiewe en versnelde 

lamstelsel is dit moont-
lik om elke maand 
van die jaar lammers 

of karkasse te lewer 
deur te sinkroniseer, 
dragtige merrieserum 
(DMS) te gebruik en die 
trop in agt groepe te 
verdeel.

Binne die huidige  
prysscenario, met 
konserwatiewe 
produksie-aannames 

vir ’n dubbeldoelras, kan die bruto wins per 
ooi per jaar met R122 verhoog. Die gemid-
delde prys vir Januarie was R30,60, terwyl 
die gemiddelde jaarprys R33,14 was. Dit is 
dus R2,54/kg meer vir stoorlammers. Die 
karkasprys was R60,61 vir April en R65,03 
vir die jaar, gemiddeld oor vier jaar. Dus is 
die karkasprys R4,42/kg meer, wat uitwerk 
op ’n verhoging van R192 op die bruto 
wins per ooi per jaar.    
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Primêre en kommersiële 
landbou belê in die 

landboujeug – ons toekoms.

Moenie praat nie – doen net.
Moenie sê nie – wys net.

Moenie belowe nie – bewys net.

Figuur 1: Die afgelope vier jaar se stoorlamprys op ’n maan-
delikse basis.

Figuur 2: Die A2/3-karkasprys.


