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Vir die tropiese rasse was
die toename kleiner en hulle het
van sowat A$8 in die 1990-ge-
boortejaar tot A$21 (R252) in
die 2013-geboortejaar verbeter.
Dit is ’n verbetering van 162%.

PLAASLIKE VORDERING
GRAFIEK 4 verwys na die verbe-
tering in die Suid-Afrikaanse
Simbra-voerkraalindeks (klem
word gelê op gewig op 400 dae,
en vroulike kenmerke soos vrug-
baarheid, gemak vankalwing en
melkproduksie van dogters) van
R110 in 2006 tot R160 in 2019.
Die verbetering meegebring is
R50 per dier.
Die rooi lyn dui op die verbe-

tering deur ’n individuele produ-
sent vanR90per kalf in dieselfde
tyd. Terwyl dit nie so skouspel-
agtig soos die Amerikaanse of
Australiese grafieke is nie, word
vordering wel gemaak.
’n Onlangse studie wat vir

Simbra gedoen is, het getoondat
die bulle wat in 2013 gebore is
en in die top-25% van hul ras is,
’n gemiddelde speengewig van
284 kg gehad het, terwyl bulle
wat in die onderste 25% gebore
is, ’n gemiddelde speengewigvan
246 kg gehad het – ’n verskil van
bykans 40 kg.
Terwyl hierdie resultaat be-

langrik is, is dit ookbelangrikom
daarop te let dat die ekonomiese
indeks ’n gebalanseerde benade-
ring tot seleksie sal toelaat en sal
verseker dat die korrekte gewig
op alle eienskappe geplaasword
om seker te maak die bulle wat
geselekteerword, sal aansienlike
genetiese verbetering meebring,
ook vir eienskappe wat negatief
gekorreleer is.

Dié indeling moenie met die
ou speenindeks (ratio) verwar
word nie.

OPSOMMING
’n Studie wat in opdrag van die
Universiteit van die Vrystaat
gedoen is, toon dat meer as
90% van kommersiële produ-
sente dink dit is belangrik om
teelwaardes te gebruik wanneer
bulle gekoop word. Die seleksie
van bulle en koeie met behulp
van teelwaardes is baie kragtiger
as die seleksie van diere binne ’n
kontemporêre of bestuursgroep,
en sal verseker dat Suid-Afri-
kaanse produsente relevant bly
vir kommersiële bulkopers.
Kommersiële produsente

word sterk aangeraai om hul
diere te koop en dat die produ-
sentwaarvanhulle teelmateriaal
koop, die genetiese neigings van
die kudde wys.
’n Onlangse studie deur die

Simbra-telers toondatdie verskil
tussen die boonste en onderste
25% van bulle volgens teelwaar-
de ’n verskil van 40 kg inwerkli-
ke speengewigte beteken.
Dit is egter belangriker om op

grond van ekonomiese selek-
sie-indekse te selekteeromdatdit
’n “gebalanseerde” benadering
tydens seleksie verseker.
Die verhoging in wins sal in

die kommersiële kudde weer-
spieël word.

Dr. Michael Bradfield is hoof
van die LRF, asook van die
Wagyu-genootskap in Suider-
Afrika.Met dank aan proff. Frik-
kie Neser en Frikkie Maré van
die Universiteit van die Vrystaat
vir hul insette.
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D
ie gebruik van
tablette en slim-
fone in ’n navor-
singsraamwerk
stel wetenskap-
likes nou in staat
ommeervraeoor

predasiebestuur te beantwoord.
Navorsers aan die Universi-

teit van die Vrystaat het ’n me-
todologie ontwikkel wat boere
en predasiebestuurspesialiste
betrek om betroubare inligting
vir ’n kode van beste praktyk vir

predasiebestuur te verkry.
Dr. Quinette Kruger, bestuur-

der van die Predasiebestuur-
sentrum van die Universiteit
van die Vrystaat, het onlangs
’n toetslopie suksesvol voltooi
waarvolgens inligting met sel-
foontoepassings versamel is vir
verwerking op twee databasisse.
“Veeverlies deur roofdiere

is ’n ernstige probleem vir vee-
en wildboere, en danksy die
toepassing wil ons kyk hoe
doeltreffend die verskillende
predasiebestuursmetodes is om
verliese op lang termyn op plase
te verminder,” sê sy.Haar projek
kan nou landwyd inligting met
selfoontoepassings insamel.
Tergende vrae wat sy en ander

navorsers wil beantwoord, hou
verband met die omvang van
die probleem, watter gebiede
die hardste getref word en hoe-
kom sekere boere meer skade
as ander in dieselfde omgewing
ondervind.
“’nGoeiebestuursplan isop in-

ligting geskoei, enhoemeer inlig-
tingbeskikbaar is, hoebeter.Hui-
dige inligtingkonnet ’n beperkte
bydrae tot die ontwikkeling van
praktiese, verantwoordelike be-
stuurspraktyke vir verskillende
omstandighede lewer,” sêKruger.
“Die Predasiebestuursentrum

wys daar is ’n behoefte om om-
vattende, gestandaardiseerde
dataopgroot skaal enoor ’n lang
tydperk in te samel. Met hierdie
inligting wil ons leemtes vul.”
Met die bystand van die ont-

wikkelaars van CyberTracker-
sagteware en ander toegewyde
individue, is twee databasisse
ontwikkel om inligting met be-

KORTOM

■ Jagters en boere kan
inligting oor probleemdie-
re en veeverlies in die veld
op slimfone aanmeld.

■ Die toepassings kan op
die Android-bedryfstelsel
van enigemobiele toestel
gelaai word.

■ Dit maak eenvormige
navorsingmoontlik.

Veeboere en grondeienaars kan nou met
die druk van ’n knoppie ’n groter bydrae
tot navorsing oor probleemdiere lewer.

Sagtewarevir
beterbestuur
vanroofdiere
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