
Die “vyfde kwart” van ‘n bees- of skaapkarkas kan baie meer werd wees as wat 

boere dink, sê John Dürr, voorsitter van die Wes-Kaapse Rooivleisprodusente-

organisasie (RPO). 

  Die vyfde kwart bestaan uit die afval, oftewel alle produkte wat nie normaalweg 

deel van die bees- of skaapkarkas is nie, die huid of vel in die geval van skaap, 

asook beesstert en beestonge. 

   Afval kan in die volgende kategorieë ingedeel word: 

  Rooi afval – die harslag en lewer by skaap en bees, die beesmilt,  

ontmaskerde beeskop , asook die beestong en die beesstert  is nie deel van 

die karkas nie, want dit word altyd gedurende die slagproses van die karkas 

verwyder en apart geweeg en verhandel.  

 Vuil afval – dit is die kop, pote en pens by skaap en bees en die beeskop met 

vel. Die vuil afval word hoofsaaklik deur die informele handelaars opgekoop. 

Hulle het nie koelgeriewe en moet dit daarom op ’n daaglikse basis verwyder 

en herverkoop.Die gevolg is dat sodra dit in die somermaande warmer begin 

word, die prys van hierdie items drasties daal en in sommige gevalle glad nie 

opgeneem word nie. Die abattoireienaar moet dié items dan teen groot koste 

skoonmaak en verpak voor dit gevries word, of dit vuil verpak en vries tot dat 

daar weer ’n aanvraag is. Partykeer moet dit weggegooi word. Dié kostes sal 

’n groot impak op die produsenteprys van die karkas hê, al het die karkasprys 

nie noodwedig verander nie. Die prys van vuil afval wissel tussen provinsies , 

asook van streek tot streek binne provinsies. 

   By huide  en velle word daar tussen die volgende twee onderskei: 

 Huide ( beesvelle ) 

Huide word opgedeel in voerkraalhuide ( geregistreerde voerkrale) en veldhuide, met 

pryse wat gevolglik verskil. Beskadiging van huide, soos met verkeerde brandmerke, 

erge skraapmerke (deur doringbosse ,drade en horings ), vervoerbeskadiging en 

afslagbeskadiging (by abattoirs waar die afslagting nie op standaard is nie) lei ook 

tot laer pryse. Vars afgeslagte huide en velle  (“groen” genoem in die  huide /velle 

bedryf ) vanuit geregistreerde abattoirs behaal ook beter pryse as dié vanaf nie-

geregistreerde abattoirs of wat op die plaas geslag, gesout en drooggemaak is . 

Indien jy egter naby ’n geregistreerde vellehandelaar boer en jy jou wettige aantal 

diere op ’n gereelde/ongereelde basis  slag, sal dit lonend wees om daardie 



velle/huide deeglik te sout, op te vou , met die vleiskant na binne  en indien moontlik 

, dit oornag in ’n koelkamer te sit en dit so gou as moontlik, nog in ’n nat toestand na 

die naaste  handelaar te neem om die maksimumpryse vir plaasgeslagte velle/huide 

te behaal . 

 Skaapvelle – wat Dorperrasse en ander haarrasse kan wees word in die 

volgende kategorieë ingedeel: 

- Wolvelle – lank (40 mm + ) 

- medium (25 - 40 mm) 

- kort (12 - 25 mm) 

- pelt ( 6 - 12mm) 

- bare pelt (0 – 6 mm. /bekadigde afgeskeerde vel) 

- ccl (bontbasterskape se velle) 

   Dié katagorieë van velle het almal verskillende pryse en dit moet altyd in 

aanmerking geneem word wanneer diere bemark gaan word  of vir spekulasie/ 

slagdoeleindes  aangekoop gaan word, deur sowel die abattoir as die voerkraal of 

die weidings boer. 

   Die manier waarop huide en velle vandag verhandel word, bly die produsent se eie 

keuse (abattoirslagting/veilings/privaatverkope). Gebruik jou eie diskressie of maak 

gebruik van die kundigheid van ’n goeie lewendehawe agent as jy nie self die 

kundigheid of kennis het nie. Indien die abattoirslagting-opsie gekies word, is dit 

belangrik om te weet dat slagfooie  en dus ook karkaspryse tussen abattoirs kan 

verskil. Ook die pryse wat abattoirs vir die verkoop van verskillende vyfde kwart-

items behaal kan verskil. In baie gevalle speel vervoer na die abattoir ook ’n rol en 

dit moet ook vooraf  by prysbepaling uitgeklaar word . 

   As die produsent nie die tyd het nie of die afstand te groot is om self die 

verslagting by te woon kan hy gebruik maak van ‘n agent wat die ondervinding asook 

die kundigheid moet hê om namens hom toesig te hou of hy kan die integriteit van 

die onafhanklike kontrakteurs  aanvaar wat betref die klassifikasie  en  inspeksie  

van die karkasse en gradering van huide en velle . Dit is egter so dat by skaap – en 

beesklassifikasie daar nie gebruik gemaak word van fisiese meet -instrumente (soos 

in die varkbedryf) nie , maar wel van die hand en oog metode en kan die 

menslikheidsfaktor baiekeer ’n groot rol speel, veral by abattoirs waar daar gedurig 

’n wisseling van beamptes is en kontinuiteit dus nie gehandhaaf kan word nie. Dit is 

in dié gevalle waar die bekwame /kundige agent ’n baie waardevolle funksie namens 



die produsent kan verrig .Die ontvangs en versorging van diere by die abattoir asook 

die weeg van die karkasse is ’n funksie van die abattoireienaar  self en sal dan ook 

deur die agent gekontroleer kan word . 

  Die stelsel waarvolgens verrekening en uitbetaling moet geskied moet vooraf met 

die abattoir eienaar/agent onderhandel word . 

    Alle inligting wat betref die klassifikasie van die karkasse en die indiwiduele 

gewigte van die karkasse of  groepe van karkasse, moet ook te alle tye tot die 

produsent se beskikking wees in die vorm van ’n slagstaat. Elke abattoir moet sy eie 

unieke stelsel van kontrole en ’n ouditspoor in plek hê met bevoegde persone om dit 

te hanteer en beheer. Abattoirs wat vandag aan sekere winkels bemark of wil 

uitvoer, moet in elkgeval ’n volledige ouditspoor vanaf die produsent tot by die 

handelaar /verpakker kan wys soos volgens die Namibiese model.    

 

    Die Wet op Veiligheid van Vleis (Wet 40 van 2000), artikel (7) 2, regulasie 127(1) ,  

lees dat ‘n eienaar 1 koei /bul, 2 varke, 2 kalwers en 4 skape of bokke elke 14 dae 

vir eie gebruik kan slag . 

 

 

 

             

 


