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VEE

omdat die diere se voerinname
intyds gemeet en dié inligting na die
maatskappy in Kanada gestuur word,
waar dit verwerk word. Intussen het
hulle nóg toerusting bygevoeg om die
bulle te weeg wanneer hulle water suip.
Met algoritmes word die gewig van die
voorlyf dan gebruik om die dier se volle
gewig baie akkuraat te bereken.
Die bulle ondergaan eers ’n aanpas-

singstydperk van 21 dae om hulle aan
die voerstasie gewoond te maak. Dan
volg ’n toetstydperk van 70 dae in ’n
kraal waarin die voerstasie geïnstalleer
is. Die toetstydperk gaan tot 49 dae ver-
kort word omdat dit as voldoende be-
skou word.
Elke bul het ’n radiofrekwensie-identi-

fikasie- (RFID) oorplaatjie wat met die
krippe en ’n rekenaar verbind is sodat
elkeen se voerinname individueel ge-
meet word. Die data word outomaties
nadieVytelle-GrowSafe-hoofkantoor in
Kanada gestuur, waar elke bul se GDT
enNVI berekenword. Al die bulle word
ook volgens NVI in rangorde geplaas
om die beste en swakste bulle uit te wys.
Aan die begin was die meeste bulle in

hul toetsstasie afkomstig uit Fischer se
Wokuma Brahman-stoetery en Schnei-
der se Okabra Brahman-stoetery. Met-
tertyd het ander telers ook bulle vir toet-
sing gestuur.
Sowat 1 750 bulle is reeds getoets,

waarvan die Brahman die meeste is, ge-
volg deur die Simmentaler en Simbra.
Ander rasse, soos die Braunvieh, Here-
ford en Boran, neem ook deel.

NUWEMAATSTAF
Dr.Michael Bradfield, uitvoerende hoof
van die LRF, het gesê voerkrale gaan in
die toekoms begin aandring op rastipes
en telers wat aan die hoogste voerdoel-
treffendheid voldoen, want dit sal hulle
in staat stel om beeste goedkoper slag-
gereed te kry.
Hulle sal dus voorrang gee aan rasse

en telers met die regte teelmateriaal vir
goeie residuele voerinname (RVI), dus
rasse wat minder voer gebruik om ’n be-
paalde teikengewig te bereik as wat ver-
wag is. Hulle sal as ’t ware kan voorspel
hoe ’n bepaalde bul se nageslag in die
voerkraal sal presteer. Al sal boere nie

noodwendig tans daarvoor
vergoed word nie, is dit in hul
belang om hul teeldoelwitte só

aan te pas dat ondoeltreffende
beeste uitgeskakel word.
Bradfield het gewaarsku beesboere

moet meer doen om voerdoeltreffend-
heid te verbeter in die lig van mededin-
ging deur die pluimvee- en varkbedryf.
Dié bedrywe het ’n baie beter voerom-
settingsdoeltreffendheid as beesboer-
dery – “anders kan ons irrelevant wees
en niksseggend raak.
“Hoekom betaal voerkrale nie meer

vir beeste met ’n goeie residuele voerin-
namenie?Hulle sêbloot 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 in die voerkraal-
bedryf teweeg bring, soos wat tans in
Amerika en Australië gebeur.”

VORDERINGENVOORDELE
Seleksie volgens genomiese beginsels
maak vinniger genetiese vordering
moontlik. Die potensiële vordering by
melkbeeste beloop 60-120%, by vleis-
skape 21%, by wolskape 38%, by vleis-
beeste 29-158%, by lêhenne 40% en by
braaihoenders 20%.
“Dit wys ons dat daar steeds baie varia-

sie tussen diere voorkom, veral by melk-
envleisbeeste. Indiebraaihoenderbedryf
selekteer hulle reeds streng vir voerdoel-
treffendheid. Genetici gebruik die onver-
werkte data, genoem fenotipes, om die
merkers op die DNS te bepaal. Vandag
gebruik telers deur middel van genomie-
se ontledings die fenotipes, asook geno-
mieseDNS-inligting om die voorspelling
van die teelvermoë te verbeter.”
GRAFIEK 3 toon hoekom dit wenslik is

om die genomiese DNS-inligting veral
vir die seleksie van jong diere te gebruik.
“Tradisioneel het telers net die stam-

boom vir die seleksie van ’n jong kalf
gebruik deur na die gemiddeldes van die
pa en ma te kyk. Vandag doen ons die
seleksie deur na die genomiese inligting
en in ’n mindere mate na die stamboom
te kyk. Vir ’n eienskap soos voerdoel-
treffendheid is dit belangrik, want
onskanby geboorte bepaal of dit
diemoeitewerd salwees omdie
dier te voer.”
Bradfield het gesê die toets

van beeste vir voerdoeltreffend-

heid het al in die 1960’s en 1970’s begin,
maar dit het veral sedert die 2000’s mo-
mentum gekry nadat vasgestel is NVI is
’n eienskap wat 40% oorerflik is.
Wat NVI betref, word die hoeveelheid

voer wat ’n dier inneem, hetsy meer of
minder as wat die verwagting is, op sy
onderhoudsbehoeftes en gewigstoena-
me gegrond. Dit het ook geen korrelasie
metGDTof koeigewig nie. Die teler kan
dusdeurmiddel van seleksie-indeksedie
doeltreffende diere uit kleiner moeders
teel wat terselfdertyd goeie tot bogemid-
delde speenkalwers teelwat groei betref.
“ ’n Toename van 5% in voerdoeltref-

fendheid kan ’n ekonomiese impak van
vier keer meer as ’n styging van 5% in
GDThê,” aldus Bradfield.
Volgens navorsing oor bulle se RVI het

die beste derde bulle ’n voeromsettings-
verhouding (VOV) van 6, en die swakste
derde bulle se VOV is 9. ’n Verlaging
van een punt in VOV behels ’n wins van
R800 (inkomste minus voerkoste) per
bul in ’n voerkraal.

SESSTAPPE
Me. Lisa Rumsfeld, ondervoorsitter van
internasionale sake by Vytelle, het gesê
die beesbedryf ondervind wêreldwyd ’n
drievoudige kwessie. Daar is ’n vraag na
proteïen en ’n volhoubare omgewing
met inagneming van die verbruiker se
bestedingsvermoë.
Genetiese vooruitgang is ’n bewese op-

lossing.Ditwordmet ses stappe vermag:
■ Definieer die program(identifi-

kasie, ontleding en vermeer-
dering) om die genetiese
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