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Voer verteenwoordig tot 70% van die 
wisselende produksiekoste in die braaihoen-
dersiklus en beïnvloed ook die koste van 
dagoudkuikens (sien  GRAFIEK 2 ).

Die BFAP voorsien dat die uitbreiding van 
plaaslike sojaverwerkingsvermoë een van 
die belangrikste faktore gaan wees in die 
toekomstige winsgewendheid van hoender-
produksie. Intussen kan die plaaslike bedryf 
harde bene kou onder die Kommissie vir 
Internasionale Handelsadministrasie (Itac) 
se konsessie kragtens die Amerikaanse wet 
op groei en ontwikkeling in Afrika (Agoa) 
om 65 000 ton hoenderstukke per jaar son-
der teenstortingstariewe na Suid-Afrika uit 
te voer.

Die BFAP voorspel dat dié invoer die 
plaaslike prys vir gevriesde hoenderstukke 
oor die vooruitskouingsperiode met 3% per 
jaar kan laat verlangsaam.
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 KORTOM 

■  Teen 2024 gaan 65% van die nuwe 
vleisverbruik uit hoender bestaan. 

■  Die vraag na rooivleis is dalk nie so 
rooskleurig soos dié van vark en 
hoender nie, maar gaan nietemin tot 
2024 met 28% toeneem. 

■  Die toekoms vir wildsvleis lyk blink, 
maar dit is nie in die amptelike verslag 
in aanmerking geneem nie. 

Hoewel die groei in die vraag na rooi-
vleis volgens die BFAP-vooruitskouing nie 
so rooskleurig soos dié van vark en hoen-
der lyk nie, word voorspel dat die vraag na 
beesvleis tot 2024 met 28% gaan toeneem. 
Dit is byna 200 000 ton ekstra beesvleis wat 
teen 2024 in Suid-Afrika geëet gaan word. 

Die verbruik van skaap- en lamsvleis, wat 
tipies deur hoëinkomstegroepe verkies word, 
gaan teen 2024 met net meer as 17% groei.

Varkvleis sal dus 26% van die groei in 
vleisgebruik verteenwoordig, beesvleis 15% 
en skaap- en lamsvleis net 6%.

TE MIN SOJA
As die grootste verdiener van inkomste in 
die Suid-Afrikaanse landbousektor hoef die 
hoenderbedryf nie een oomblik terug te staan 
vir die wêreld se grotes, Amerika en Brasilië, 
nie. Produksiekoste pootjie Suid-Afrikaanse 
boere egter.

Hoewel Suid-Afrika die meeste jare mie-
lie-oorskotte produseer en mielies dus teen 
uitvoerpariteit verhandel, word meer as 40% 
van die sojaboonmeel wat plaaslik verbruik 
word, uit Argentinië ingevoer. Dit ontneem 
Suid-Afrika sy mededingendheid.

D
ie verbruik van pluimvee sal 
volgens die Buro vir Voedsel- 
en Landboubeleid (BFAP) se 
vooruitskouing vir die volgen-
de dekade teen 2024 met 38% 
toeneem en sal in net meer as 
die helfte van die wêreld se 

vleisbehoeftes voorsien. Hoewel dit aansien-
lik minder mag klink as die 60% waarmee 
verbruik die afgelope tien jaar gegroei het, 
gaan 65% van die nuwe vleisverbruik teen 
2024 uit hoender bestaan (sien  GRAFIEK 1 ). 

Dit is meer as 700 000 ton ekstra hoen-
dervleis teen 2024.

Nadat die verbruik van varkvleis die afge-
lope dekade met 42% gegroei het, gaan daar 
teen 2024 33% meer varkvleis in die wêreld 
geëet word. Vark sal dus 7% van die groei 
in vleisverbruik oor die volgende tien jaar 
verteenwoordig.
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Vleistande 
nog lank 
nie getrek
Pluimvee gaan nog 
lank koning kraai in die 
vleisarena omdat hoender 
prysgewys gunstig 
meeding met rooivleis 
en nie deur kultuur- en 
geloofsbeperkinge gepootjie 
word soos die geval is met 
varkvleis in sekere markte 
nie, voorspel die Buro vir 
Voedsel- en Landboubeleid.

Wildsvleis gaan oor die volgende dekade ’n ál 
groter rol in die rooivleisbedryf inneem, maar is 
nie in die vooruitskouingsverslag in aanmerking 
geneem nie. Die wildbedryf kry tans ’n stewiger 
vastrapplek in die formele vleismark. 


