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VOERDOELTREFFENDHEID

ondoeltreffende beeste uitgeskakel word.
Boere is lief vir beesboerdery, maar Brad-

field het gewaarsku hulle moet méér doen
om voerdoeltreffendheid te verbeter in die
lig van mededinging deur die pluimvee- en
varkbedryf. Dié bedrywe het ’n baie beter
voeromsettingsdoeltreffendheidasbeesboer-
dery – “anders kan ons irrelevant wees en
niksseggend raak.
“Hoekom betaal voerkrale nie meer vir

beestemet ’ngoeie residuelevoerinnamenie?
Hulle sê bloot jou ras voldoen nie aan die
verwagtinge vir groei nie. Ek voorsien hulle
gaan beslis daarop begin aandring. Dit sal
binne die volgende tien jaar ’n omwenteling
indie voerkraalbedryf teweegbring, sooswat
tans in Amerika en Australië gebeur.”

VORDERING EN VOORDELE
Seleksie volgens genomiese beginsels maak
vinniger genetiese vordering moontlik. Die
potensiële vordering by melkbeeste beloop
60-120%, by vleisskape 21%, by wolskape
38%, ny vleisbeeste 29-158%, by lêhenne
40% en by braaihoenders 20%.
“Dit wys ons dat daar steeds baie varia-

sie tussen diere voorkom, veral by melk- en
vleisbeeste. In die braaihoenderbedryf selek-
teer hulle reeds baie streng vir voerdoeltref-
fendheid. Genetici gebruik die onverwerkte
data, genoem fenotipes, om die merkers op
dieDNStebepaal.Vandaggebruik telersdeur
middel van genomiese ontledings die feno-
tipes, asook genomieseDNS-inligtingomdie
voorspelling van die teelvermoë te verbeter.
GRAFIEK 3 toon hoekom dit wenslik is om die
genomieseDNS-inligtingveral virdie seleksie
van jong diere te gebruik.
“Tradisioneel het telers slegs die stamboom

virdie seleksievan ’n jongkalf gebruikdeurna
die gemiddeldes vandie pa enma te kyk.Van-
dagdoenonsdieseleksieby ’n jongkalfdeurna
die genomiese inligting en in ’nminderemate
na die stamboom te kyk. Vir ’n eienskap soos
voerdoeltreffendheidisditbaiebelangrik,want
ons kan by geboorte bepaal of dit die moeite
werd sal wees om die dier te voer.”
Bradfield het gesê die toets van beeste vir

voerdoeltreffendheid het al in die 1960’s en
1970’smet stelsels soos die Callan-hek begin.
Elke dier het sy eie voerbak gehad waar sy
voeromsettingsverhouding (VOV) gemeet
is. Meting is deur ’n aanpassingstydperk van
30 dae voorafgegaan, gevolg deur die toets
oor ’n tydperk van 120 dae.
Gedurende die 1980’s het ’n groot veran-

dering plaasgevind toe speenteelwaardes ’n
werklikheid geword het en bulle deur hul na-
geslag inuiteenlopendeomgewings gekoppel
is.Diemetingvanvoerdoeltreffendheid is toe
tydelik internasionaal stopgesit omdat vrae
oor voerdoeltreffendheid en die verhouding

daarvan met GDT en volwasse gewig gevra
is. Plaastoetse (fase D) is in Amerika en die
res van die wêreld stopgesit, maar gaan uit
tradisie steeds in Suid-Afrika voort.
Gedurende die 2000’s, toe die beesbedryf

besin het oor hoe belangrik dit is om voer-
doeltreffendheid korrek te meet, is dit met
mag en mening voortgesit, maar met NVI as
’n eienskap met ’n oorerflikheid van 40%.
WatNVIbetref,worddiehoeveelheidvoer

wat ’n dier inneem, hetsy meer of minder as
wat die verwagting is, op sy onderhoudsbe-
hoeftes en gewigstoename gegrond. Dit het
ook geen korrelasie met GDT of koeigewig
nie. Die teler kan dus deur middel van selek-
sie-indekse die doeltreffendediere uit kleiner
moeders teelwat terselfdertyd goeie tot boge-
middelde speenkalwers teel wat groei betref.
Bradfield het verduidelik hoekom hierdie

toetse só belangrik is. “ ’n Toename van 5%
in voerdoeltreffendheid kan ’n ekonomiese
impak van vier keer méér as ’n styging van
5% in GDT hê. As die voerdoeltreffendheid
met 10% verbeter, styg die wins met 43%. As
die GDT met 10% toeneem, neem die wins
met slegs 18% toe.”
Volgensnavorsingoorbulleseresiduelevoe-

rinname het die beste derde bulle ’n VOVvan
6, en die swakste derde bulle se VOV is 9. ’n
Verlaging van eenpunt inVOVbehels ’nwins
vanR800 (inkomsteminus voerkoste) per bul
in ’nvoerkraal.Diebeste teelmateriaalvolgens
VOV is drie keer die huidige waarde van ’n
swak bul in ’n voerkraal werd. As ’n boer sy
swakste40%presteerdersuitskakel,verdubbel

dit die oorblywende 60% bulle se wins.
Me.LisaRumsfeld, ondervoorsitter van in-

ternasionale sake by Vytelle, ’n maatskappy
wat hom op presisieveeboerdery toespits en
wat GrowSafe intussen oorgeneem het, het
gesê die beesbedryf ondervind wêreldwyd ’n
drievoudige kwessie. Daar is ’n vraag na pro-
teïenen ’nvolhoubareomgewingmet inagne-
mingvandieverbruiker sebestedingsvermoë.

SES STAPPE
Genetiesevooruitgang is ’nbeweseoplossing.
Dit word met ses stappe vermag:
■ Definieer die program (identifisering, ont-
leding en vermeerdering) om die genetiese
doelwitte te behaal.

■ Versamel inligting rakende fenotipe, geno-
tipe en stamboom.

■ Identifiseer elitedierewatdaaraanvoldoen
om die nodige prestasie te behaal.

■ Bepaal die nodige seleksiekriteria.
■ Besluit watter metode van reproduksie
gevolg moet word, naamlik kunsmatige
inseminasie, in vitro-bevrugting of natuur-
like dekking.

■ Evalueer die nageslag.

DOELTREFFENDE BESTUUR
Sy het gesê as ’n boer nie meet nie, kan hy
nie sy vee doeltreffend bestuur nie. “Jy kan
nie voerdoeltreffendheid met die blote oog
siennie.Metverbeterdevoerdoeltreffendheid
kan die boer sy winssyfers aansienlik verbe-
ter. Vytelle versamel die nodige data deur ’n
GrowSafe-voerstasie, ontleed dit en stuur
weer vir die boer die resultate.”
Elke bul kry ’n RFID-oorplaatjie. Wan-

neer hy voer vreet of water suip, registreer sy
unieke nommer met behulp van ’n RFID-
antenna by die voerstasie op die toetsstasie
se rekenaar.Elkevoertrogenwaterkriphet ’n
weegselmet ’n akkuraatheid van 3 gram.Die
voer word elke sekonde geweeg. Sodoende
word die hoeveelheid voer wat ’n bul vreet,
uiters akkuraat gemeet.
Die nuwe meetstasie weeg die bulle wan-

neerhullemethulvoorpoteopdieplatformby
diewaterkrip gaan staan en bereken danmet
behulpvanalgoritmesdiebees se volle gewig.
Sy het die stelsel as stresvry beskryf. ’n

Stelsel word nou ontwikkel wat beeste se
voerdoeltreffendheid op weiding kan meet,
“maar dit gaan nog ’n ruk duur”.
Lees in die volgende uitgawe wat ander

internasionalekennersoor voerdoeltreffend-
heid gesê het.
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Lisa.Rumsfeld@vytelle.com;dr.MichaelBradfield,
e-pos:michael@lrf.co.za.
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‘Dievoorstebeesboere
selekteer reedshul beeste
volgenswetenskaplikedata
wataantoonwatterdiere
mindervoerbenodigom
’n teikengewig tebereik.’


