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watmet ’n tydvanbaiemoeilike toestande
gepaard gegaan het. TABEL 3 toon ook die
gemiddelde daaglikse droëmateriaalinname
(DMI) en NVI.
Dit blyk bulle uit ’n hoëdoeltreffendheids-

lyn groei vinniger (500 gramper dag) as bulle
uit ’n laedoeltreffendheidslyn (420 gram per
dag). Die verskil in daaglikse voerinname
wasnienoemenswaardignie (onderskeidelik
3,04kg teenoor3,23kgperdag).DieVOVwas
6,36 vir bulle uit ’n hoëdoeltreffendheidslyn
teenoor 8,51 uit ’n laedoeltreffendheidslyn.

NASPEENSE NVI
Neser het ook na die uitwerking van na-
speense NVI-klassifikasie op dragtige verse
op weiding verwys. Tussen die groepe met
’n hoë en lae NVI was daar geen verskil in
gewig, vetdikte op die rug en kruisstuk en
GDT tydens die proeftydperk nie.
InKanadese navorsing het versemet ’n lae

NVI 5,3%minder voer ingeneem ten opsigte
van kilogramdroëmateriaal per dag, en 5,1%
minder as ’npersentasiepunt van liggaamsge-
wig. Groeiende verse in voerkraaltoestande
se NVI het positief gekorreleer met die NVI
van dragtige verse op weiding.
“Hierdie resultate suggereer dat dragtige

verse met ’n lae NVI minder droëmateriaal
inneemwanneer hulle op weiding aangehou
word as hulle met hoë NVI-verse vergelyk
word, met geen negatiewe uitwerking op lig-
gaamsgewig, rugvetdikte en GDT nie. Daar
is ook ’n hoë genetiese korrelasie wanneer
hierdie verse later weer as volwasse koeie
geëvalueer word.”
NVI isonafhanklikvangroei endit is feitlik

onmoontlikom ’ndier seNVIvanaf speenge-
wig te voorspel.NVIkanooknie in isolasie in
’nseleksieprogramgebruikwordnie.Ditmoet
saammet ’n groeimeting, soos residueledaag-
likse toename(RDT),wanneer ’ndiervinniger
groei as wat verwagword volgens sy inname,
of in ’n volle ekonomiese indeks waarby alle
belangrike eienskappe (vrugbaarheid, groei
en doeltreffendheid) ingesluit word.

STELSEL MONITEER
Mnr. Rael Jacobs, bestuurder van die Gen-
TecSol-stasie, het gewys hoe die bulle se
voerinname intyds gemeet word. Die inlig-
ting word na Vytelle in Kanada gestuur om
verwerk te word, waarna die resultate na die
stasie teruggestuur word.
Hy kan op die voerstasie se rekenaar sien

hoeveel ’nbuldeurdie loopvan ’ndaggevreet
het, dit met die vorige dag vergelyk en aan
die einde van die toetstydperk elke bul se
totalehoeveelheid voer en sy gewigstoename
bepaal. Sodoende kan hy gou agterkom as
’n bul skielik minder vreet en dalk siek is en
behandel moet word. Meer as 99% van alle

voer kan aan ’n dier toegewys word.
Die bulle se waterinname word ook

intyds gemeet.

LNR-IRENE SE VOERSTASIE
Prof.Michiel Scholtz, spesialiswetenskaplike
bydieLandbounavorsingsraadse Irene-diere-
produksiekampus, het gesê hul voerstasie is
in 2017 geïnstalleer. Dit het 16 voerkrippe
en 12 waterkrippe.
Hulle evalueer rasegte, inheemse vleis-

beesrasse en kruisbeeste om onder meer die
invloed van kruisteling op groeitempo, VOV
enNVI te bepaal. Hulle bestudeer verder die
dieregedrag enuitwerking vandieklimaat op
groei en voerinname.
Die proewe geskied met die samewerking

van Vytelle. Meer as 4 000 wegings en me-
tings is reeds oor drie jaar by 18 inheemse en
kruisrasbulle gedoen. Die rasse is die Afrika-
ner, Angus, Bonsmara, Brahman, Holstein,
Nguni, Simbra enSimmentaler omdie ideale
voertydperk vir optimale inkomste te bepaal,
wat van die vleis- en voerprys afhang.
Vir Scholtz en symedewerkers,mnr. F. Jor-

daan en me. G.M. Pyoos-Daniels, se bereke-
nings het hulle ’n voerprys van R3,75/kg en
’nkarkasprysvanR47/kg (lewendegewigvan
R26,32/kg) asmaatstaf gebruik.Daarvolgens
is ’nVOVvan7,02 die gelykspeelpunt. Sodra
dit meer is, is dit nie langer ekonomies om ’n
vleisbees te voer nie.
Luidens ’n verklaring van Vytelle en die

LNR is die bulle vir minstens 70 dae geëva-
lueer. Die voerstasie meet ook elke bul se
gedeeltelike gewig (watmet algoritmesnadie
volle gewig aangepas word) by die voersta-

sies. Elke bul is ook elke sowat elf dae met
’n konvensionele beesskaal geweeg om die
korrelasie tussen diemeting van gedeeltelike
gewig engewigop ’nkonvensionele skaal vas
te stel, volgens Scholtz.
“Die meer as 4 000 wegings met Vytelle

se toerusting toon dat Vytelle se wegings en
metode van berekening akkuraat is.”

VERKRY MAKSIMUM WINS SÓ
Die “ligte gaan aan” sodra boere hul eie diere
se data afkomstig van ’n voermeetstasie be-
sigtig, want hulle kan nie die resultate igno-
reer nie. Só het mnr. Koos Kooy, Simmenta-
ler-teler van Mooirivier wat ook ’n GrowSa-
fe-stelsel het, gesê.
Hy pas ’n belangrike sakebeginsel in sy

boerdery toe,naamlikomdiemaksimummar-
ge (wins) bo voerkoste uit sy lewende hawe
te verkry en tot die volhoubare ontwikkeling
van die landbousektor by te dra. Dit het hy
geleer by die onderneming waar hy heeltyds
werk, die Nederlandse landboumaatskappy
De Heus, wat in dierevoeding spesialiseer.
Voorheen het hy sy bulle se groei by ’n

toetsstasie van die Landbounavorsingsraad
gemeet,maar toehyvandieGrowSafe-stelsel
hoor en hoe dit meer as blote groei meet,
het hy ’n stelsel uit Kanada ingevoer. Sy
Livestock Alliance Beef Efficiency Centre
(LABEC) bestaan uit vier krale wat elk plek
vir 20 diere het.
Die GrowSafe-stelsel is baie diervrien-

delik, met beeste wat binne minute gaan
vreet enwater drinkendus gouophul gemak
raak. Die stelsel het ook ’n baie lae arbeids-
behoefte.
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Die toestel indievoermeetstasie isdiervriendelik.Hier lê ’npaarbulle rustigdie tydenverwyl.
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