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Die rooi en die swart Wagyubees is twee verskillende
beesrasse en nie kleurvariasies nie. Die rooi bees
(Akage Washu) het ’n groter
raam, is meer gespierd en
het ’n beter voeromsettingsverhouding. Hy marmeer
beter op gras en kan vroeër
geslag word. FOTO’S: VERSKAF

MARIEKE SNYMAN

Boer neem voortou
met Wagyu-ras
waardevol. Kruiskalwers kan ’n
premie van 15-20 % lewer omdat
die marmering dadelik verbeter.
Rising Sun se doel is om rasegte Wagyu-karkasse vir die
mark te verskaf. Die bulle word
vroeg reeds gegradeer en die uitskotbulle word gekastreer.
“Ons hou slegs die beste 5%
van ons bulle vir teling of om te

Platinum Beef hou sy eerste
groot veiling op 15 Februarie
by Castle De Wildt buite
Modimolle in Limpopo. Die
veiling bied 50 uitsonderlike
lotte aan wat van die wêreld
se beste teelmateriaal
verteenwoordig. Platinum
Beef se veiling sal die eerste
een wees waarby Rising
Sun betrokke is, en me.
Georgina Jeurissen beoog
om ’n klein groepie van haar
topteeldiere aan te bied.

VEILING

verkoop. Ons wil graag ’n goeie
reputasie opbou. Wanneer ek ’n
bul aan iemand verkoop, wil ek
weet dit is ’n bul wat ek self ook
sou wou aankoop.”
Rising Sun het sowat 250 diere
in ’n embrioprogram en behoort
teen die einde van die jaar 200
rasegte Wagyus op die plaas te
hê.


Om met die Wagyu-beesras te boer, verg geduld, geesdrif
en kennis. ’n Boer van Skeerpoort, wat eers niks van hierdie
ras geweet het nie, teel nou intensief met Wagyus.
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Op die plaas Rising Sun is net vyf mense – me. Georgina Jeurissen en
haar vier regterhande. Van links is mnre. Feliciano Mutugue, Aifios
Mabasa, Fortune John Malepe, Jeurissen en mnr. Justin Sibanda.

2016 verkoop en kort daarna
met die Wagyu-boerdery, in
samewerking met my vennoot,
mnr. Warren Flood, begin.”
Hoewel ’n goeie Wagyu-koei
baie duur kan wees, kan sy ’n
goeie opbrengs op jou belegging
lewer, met die verkoop van embrios en kalwers. Ook in kruisteelprogramme is die Wagyu

VEEBEDRYF

Inhoud
Ons kyk na van medisyne tot
suksesverhale op melkplase.
Onweer in melkbedryf
tref nou ook grotes
Beskerm vee, wild teen parasiete
Voer bulkalwers só
Genoeg seleen nodig vir
gesonde, vrugbare koeie
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elfs met ’n agtergrond
in beesvleis het me.
Georgina Jeurissen,
besturende direkteur
van die Wagyu-stoetery Rising Sun in Skeerpoort,
Noordwes, eers baie later in
haar lewe met Wagyu-vleis te
doen gekry.
“Ek het ’n voedselverwerkingsfabriek in Soweto bedryf
met heelwat kontrakte, onder
meer om vleis na Hongkong uit
te voer. My agent daar het gevra
hoekom ek nie Wagyu-vleis uitvoer nie, maar ek het aanvanklik
nie geweet wát dit was nie.”
Sy het met navorsing begin en
die vleis self op die proef gestel.
“Nadat ek die eerste keer die
besondere smaak van ’n sagte
Wagyu-biefstuk geproe het, wou
ek nie weer ander beesvleis eet
nie. Met my ervaring in die
vleisbedryf was ek terdeë bewus
van die belangrikheid van goeie
gehalte, smaaklike en gesonde
vleis. Ek het die aanleg begin
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“Ons langtermynplan is om
’n kudde van ons beste 2 100
rooi verse en 2 100 swart verse
op te bou.”
Rising Sun is in vennootskap
met Wagyu Sekai, een van die
oorspronklike kuddes buite Japan. Dié verbintenis skep vir
Jeurissen die geleentheid om gementor te word deur die hoogs
gerespekteerde Japanse meester,
mnr. Ken Kurosawatsu.
“Ons teel vir uitstekende teelmateriaal. Die gehalte van die
vleis is belangrik, maar nie op so
’n vlak dat ons van die Wagyu se
ander eienskappe gaan vergeet
nie. Die koeie moet fenotipies
korrek wees en genoeg melk
hê om ’n gesonde kalf groot te
maak.

“Wagyus is uiters vrugbaar en
tesame met hul langslewendheid
is dit ’n uiters ekonomiese ras.
Dié koei sal maklik 20 jaar lank
elke jaar ’n kalf gee. Dit is nie buitengewoon vir verse om voor die
ouderdom van twaalf maande
geslagsryp te word nie. Boonop
het hulle ’n baie goeie temperament en groei vinnig uit, wat
hulle ’n plesier maak om mee te
boer. Min ander beesrasse kan
daarmee spog.”
’n Basiese, goed gebalanseerde
voerplan en kuddegesondheidsbestuur is nodig om dié genetiese
potensiaal te ontsluit. Rising Sun
se doelwit is om volhoubaar te
boer en dus natuurlike weiding
optimaal te benut, wat dan met ’n
gebalanseerde rantsoen aangevul

word, sonder enige dierlike byprodukte of hormone.

KALFGROOTMAAK
Jeurissen meen die Wagyu is
meer gehard as wat ’n mens dink.
“In Australië boer hulle
in temperature van meer as
45 °C met Wagyus, en in Kanada beduidend onder vriespunt.
Die beeste pas goed aan in albei
klimaatsomstandighede. As volwasse diere is hulle gehard.”
Die kalwers het wel in hul
eerste twee weke baie aandag nodig, maar danksy goeie bestuur
het sy nog geen vrektes van kalwers gehad nie. In haar poging
om Rising Sun te vestig as een
van die beste kuddes ter wêreld,
voer sy net die beste embrio’s in.

“Ek verwag dalk te veel deur
die embrio’s in ’n Jersey-koei te
plaas en te hoop alles gaan 100%
verloop. Ons toets ’n bietjie
die grense van die wetenskap.
Diarree is soms ’n probleem,
maar ek boer bestuur dit. Wanneer kalfies diarree het, gee ek
hulle ’n paar dae lank elektroliete, stabiliseer hulle en neem
hulle terug na hul ma’s toe.
“Die grootste probleem is dat
die Jersey-koeie te veel melk
lewer. Die kalfies is gulsig en suip
te veel en maak hulself siek. Die
Jerseys se moedereienskappe is
so goed dat hulle enige koei se
kalf sal grootmaak.”

VERLIEF OP
ANKOLES

NAVRAE: E-pos: georgina@
risingsunwagyu.co.za

Jeurissen
hou die
Wagyukalwers in hul
eerste twee
weke fyn dop
om seker te
maak hulle
is gesond en
sterk genoeg.
HEEL BO: Mnr. Warren Flood is Jeurrisen se vennoot in die boerdery.
’n Goeie voerplan en kuddegesondheidsbestuur is nodig om
die genetiese potensiaal van
die Wagyu, soos goeie marmering in die vleis, te ontsluit.

BO: Die swart Wagyu (Kuroge Washu) is kleiner en groei stadiger. Vir
’n boer met tyd om intensief te boer, sal die swart bees voordeliger
wees. Hy het nie so ’n goeie voeromsettingsverhouding soos die rooi
bees nie, maar die swart bees produseer goed gemarmeerde vleis
met ’n fyn tekstuur wat uiters gesog is.

SAKKE
BULK
EN
GEWEEFDE
BAGS
POLIPROPILEENPRODUKTE
• Meelsakke
12,5 tot 80 kg
• Massasakke 100 tot 2 000 kg
MYNBOU • LANDBOU • NYWERHEID

CB ENTERPRISES

Tel. 086 197 7224 • Sel 082 859 0793
E-pos: sales@cbenterprises.co.za

SHARON, Sel 084 585 9888
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Me. Georgina Jeurissen het
ook ’n voorliefde vir die
Ankole-beesras.
“Ek het in my twintigs as ’n
toergids in Oos-Afrika gewerk.
Die eerste keer toe ek met ’n
toergroep in Uganda ingery
het, het ons ’n pap wiel gekry.
Ek het langs die pad gaan sit
en pynappel geëet. Ek kon
nie oor die heuwel sien nie,
maar ek het die vreemdste
geluid begin hoor, soos
bamboesklokke wat klingel.
“Toe ek opkyk, sien ek aan
die bokant van die heuwel
enorme horings aan die kom,
eers twee, en toe tien, en toe
twintig, dertig. Soos wat hulle
loop, kap hul horings teen
mekaar. Omdat die horings hol
is, maak dit toe dié geluid.
“Die klein veewagtertjie het

op die skouers van een van
die beeste gery, wat die bees
se temperament toon. Dit was
soos iets uit ’n droom. Die
Ankole lyk soos ’n mitiese dier.
Ek was verlief en het besluit ek
wil eendag Ankole-beeste hê.
“Terwyl ek met my embrioprojek by Embryo Plus in
Brits, Noordwes, besig was,
het ek en dr. Morné de la Rey
oor Ankole-beeste gepraat.
Hy het gesê hy kan vir my
Ankole-embrio’s van pres. Cyril
Ramaphosa se boerdery kry
indien ek belang stel. Dit is ’n
beesras waarmee ’n mens baie
geduldig moet wees, want dit
duur lank voor hulle volwasse
raak. Ons het nou ons bul, ook
van Ramaphosa se kudde af,
by die Nguni-koeie gesit. Ons
probeer kleur in ons Ankoles
inteel en sal dié behou met die
beste kleurpatrone.”
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