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SÓ KAN DOELTREFFENDER
BEESTE KOSTE BESPAAR

Voermaak 55-75%van die totale
koste van vleisbeesproduksie uit. Op ’n
plaas is daar selfs ’n koste aan weiding
verbonde, terwyl die boer ook kostemet
lekke het, volgensme. Izaan du Plooy
wat vir die Lewendehawe-registrerende
Federasie (LRF) se tegniese dienste
en genomikaprojek verantwoordelik is.
Sy was een van die sprekers opmnre.
Mecki Schneider en Ebbi Fischer se
inligtingsdag.
Sy het gesê om voerkoste te verlaag,

moet die boer sy kudde se voerdoel-
treffendheid verbeter, wat dan ook daar-
toe sal lei dat hul kalwers voerdoel-
treffender is. Daar is egter ’n groter
variasie in netto voerinname (NVI) binne
’n ras as tussen rasse. NVI is nietemin
goed tot redelik oorerflik (29-46%).
Dit bied aan ’n beesboer ’n goeie

geleentheid om vir ’n gunstige NVI
te selekteer en goeie teelvordering
temaak.

TABEL 1 toon diemoontlike besparings
aan voerkoste by speenkalwers in ’n
voerkraal, met die aanname dat ’n
bul vir vier dektye gebruik word, hy in
dié tydperk 200 kalwers teel en die
voerkoste R5/kg per dag bedra. Beste
teenoor swakste verwys na die beste
teenoor die swakste teelwaarde, 1-99%
verwys na die top-1%-teelwaarde
teenoor die 99ste teelwaarde (of
onderste 1%), 10-90%verwys na die
top-10% teenoor die onderste 10%, en
10-50%verwys na die top-10% teenoor
die top-50% (of rasgemiddelde).
Du Plooy het gesê ’n beesboer kan ook

baie voer bespaar indien hy vir ’n laer
NVI selekteer ( TABEL 2 ).
Schneider het beklemtoon TABEL 2

behels nie randwaarde nie. Vir die
top-1%-koeie beloop die voerkoste
(Namibiese pryse) R18 396 per jaar
(4 599 kg x R4/kg) indien 45 koeie
slegs gevoer word. Vir die top-10%-
koeie (watmeer haalbaar is om ’n kudde
op die gewenste genetiese vlak te kry)
bedra dit R9 198 per jaar (2 299,50 kg
x R4/kg).
Op weiding wat teen grasbale se prys

verreken word (R60 vir ’n baal van
25 kg) is die besparing by 45 koeie
(450 kg) R5 519 per jaar (2 299,50 kg x
R2,40/kg). Dit behels dus ’n besparing
van R123 per koei per jaar. Verwerk
na ’n totale kudde bedra die besparing
honderdduisende rande per jaar.
Die vinnigstemanier om teelvordering

in ’n kudde temaak, is om bulle te
selekteer wat geneties voerdoeltreffend
is en negatiewe of lae beraamde
teelwaardes vir NVI het. Dit sal lei tot
nageslag watminder voer benodig om
dieselfde produksievlak as kalwersmet
’n hoë NVI te bereik. Op sy beurt sal dit
voerkoste in ’n voerkraal verlaag, terwyl
die boer ook op vervangingsverse se
weiding sal bespaar.
Schneider het gesê Du Plooy se bere-

kenings is nog net vir een generasie per
jaar, en as seleksie plaasvind, kan dit oor
elke generasie verbeter.
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doelwitte te behaal.
■ Versamel inligting rakende fenotipe,

genotipe en stamboom.
■ Identifiseer elitediere wat daaraan vol-

doen om die nodige prestasie te behaal.
■ Bepaal die nodige seleksiekriteria.
■ Besluit watter metode van reproduksie

gevolg moet word, naamlik kunsma-
tige inseminasie, in vitro-bevrugting of
natuurlike dekking.

■ Evalueer die nageslag.

DOELTREFFENDEBESTUUR
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 sien nie. Vytelle versamel
die nodige data deur ’n GrowSafe-voer-
stasie, ontleed dit en stuur weer vir die
boer die resultate.”

Elke bul kry ’n RFID-oorplaatjie. Wan-
neer hy voer vreet of water suip, regis-
treer sy unieke nommer met behulp van
’n RFID-antenna by die voerstasie op die
toetsstasie se rekenaar. Elke voertrog en
waterkrip het ’n weegsel met ’n akku-
raatheid 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
wanneer hulle met hul voorpote op die
platform by die waterkrip gaan staan en
bereken dan met behulp van algoritmes
die bees 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”. t
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TABEL 1: VOERKOSTEBESPARINGS BY SPEENKALWERS IN ’N VOERKRAAL

Speenkalwers Beste teenoor
swakste 1-99% 10-90% 10-50%

Besparing/kop/dag (R) 4,08 1,15 0,53 0,35

Besparing/kop oor 90 dae (R) 366,75 103,50 47,25 31,50

Besparing by 50 kalwers (R) 18 337,50 5 175,00 2 362,50 1 575,00

Besparing by 200 kalwers (R) 73 350,00 20 700,00 9 450,00 6 300,00

TABEL 2: VOERBESPARINGS (KG) IN ’N KOEI-KALF-BOERDERY

Voer/koei/dag Voer/koei/jaar Voer vir 45 koeie Verskil teenoor
gemiddelde

Gemiddelde koei 13,50 4 927,50 221 737,50 -

Hoogs doeltreffende koei 12,81 4 675,65 210 404,25 11 333,25

Top-1%-koei 13,22 4 825,30 217 138,50 4 599,00

Top-10%-koei 13,36 4 876,40 219 438,00 2 299,50

’nBeessevoerdoeltreffendheidkannie
metdieooggemeetwordnie.Daarom
isvoermeetstasies sobelangrik.
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