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Boere moet beeste as hul fabrieke beskou wat so
doeltreffend moontlik moet funksioneer deur die voerkoste
te verlaag, inkomste te verhoog en dus die wins te verbeter.
Daarin speel voerdoeltreffendheid ’n baie belangrike rol.
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uit. Op ’n

plaas is daar selfs ’n koste
aan weiding verbonde, terwyl
die boer ook kostemet lekke het,
volgensme. IzaanduPlooywatvirdie
Lewendehawe-registrerendeFederasie (LRF)
se tegniese dienste en genomikaprojek ver-
antwoordelik is.
Sy was een van die internasionale spre-

kersop ’n inligtingsdagwatdeurmnre.Mecki
Schneider vanGrootfontein en Ebbi Fischer
vanHochfeldopFischer seplaas,Okawatuta,
gehou is om die eerste vyf jaar se resultate
van hul voerdoeltreffendheidsprojek met ’n
GrowSafe-stelsel bekend te stel.
In die artikel “Netto voerinname die vol-

gende revolusie” (LBW, 12 Au-
gustus) het Schneider, Fischer, dr.
Michael Bradfield van die LRF
en me. Lisa Rumsfeld van Vy-
telle-GrowSafe inKanadavertel
hoekom voerdoeltreffendheid
so belangrik is.
SchneiderenFischer, sy swaer,

het die eerste vyf jaar se resulta-
te van hul voermeetprojek bekend

gestel nadat hulle die GrowSafe-stasie
in 2015 vanaf Kanada ingevoer en op Oka-
watuta geïnstalleer het. Daar meet hul on-
derneming GenTecSol (Genetic Technology
Solutions) bulle se netto voerinname (NVI),
ook bekend as residuele voerinname (RVI),
enhelpomdiewegvir beraamde teelwaardes
vir voerdoeltreffendheid tebaan.Die ideaal is
om bulle met ’n negatiewe indeks vir NVI en
’n positiewe indeks vir gemiddelde daaglikse
gewigstoename (GDT) te teel.
DuPlooyhet gesê omvoerkoste te verlaag,

KORTOM

■ Bullemet ’n hoë netto voerinname
(NVI) het in Amerikaanse proewe
17,3-18%meer voer as bullemet ’n
lae voerinname gevreet.

■ Die verskil tussen die voerkoste van
versemet ’n lae en ’n hoë NVI was
R5,70 per dag oftewel R681 oor ’n
voertydperk van 120 dae, bereken
teen ’n voerprys van R3 000 per ton.

■ Die nageslag van ouers wat vir lae NVI
geselekteer is, het 15,4%minder voer
ingeneem as nageslag van ouers wat
vir hoë NVI geselekteer is.

’nBeessevoerdoeltreffendheidkanniemet
dieooggemeetwordnie.Dít hetdiemenseop
die inligtingsdagdeeglikbesef toehullemoes
raaiwattereenvanhierdie tweebullediebeste
netto-voerinnamehet. FOTO’S: CHARLVAN ROOYEN
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moet die boer sy kudde se voerdoeltreffend-
heid verbeter, wat dan ook daartoe sal lei
dat hul kalwers voerdoeltreffender is.Daar is
egter ’n groter variasie in NVI binne ’n ras as
tussen rasse.NVI is nietemin goed tot redelik
oorerflik (29-46%).
Dit bied aan ’n beesboer ’n goeie geleent-

heid om vir ’n gunstige NVI te selekteer en
goeie teelvordering te maak. ’n Verbetering
van 5% in voerdoeltreffendheid bewerkstel-
lig ’n ekonomiese impak wat vier keer gro-
ter is as wat met ’n 5%-verbetering in GDT
moontlik is.

MOONTLIKE BESPARINGS
TABEL 1 toon die moontlike besparings aan
voerkoste by speenkalwers in ’n voerkraal,
met die aannamedat ’n bul vir vier dektye ge-
bruikword,hy indié tydperk200kalwers teel
en die voerkoste R5/kg per dag bedra. Beste
teenoor swakste verwys na die beste teen-
oor 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 be-
loopdievoerkoste (Namibiesepryse)R18396
per jaar (4 599 kg x R4/kg) indien 45 koeie
slegs gevoerword.Virdie top-10%-koeie (wat
meerhaalbaar isom ’nkuddeopdiegewenste
genetiese vlak te kry) bedra dit R9 198 per
jaar (2 299,50 kg x R4/kg).
Op weiding wat teen grasbale se prys ver-


