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wHAT'S UP?

At the start of a new year, we often assume that one will 
look ahead with new courage and initiative, making 
plans and setting goals for yourself. Unfortunately, 

or fortunately, 2013 was a reality that can’t be changed, but 
which will have a significant influence on whatever lies ahead. 

Severe drought
The fact that the biggest part of the country was trapped in a 
severe drought during the last quarter of 2013, is a reality that 
indeed has an influence on our planning for the new year, as 
the effect of the drought, even if it rains now, has a medium-
term and in many cases a long-term effect – on the new year.

While the drought rages on, farmers in the crop areas 
must plan daily, consider different cultivars and even decide 
whether they should plant at all, and whether they should 
switch to a different crop than what they normally plant.

Livestock farmers, in turn, plan on where to get more feed, 
the forced reduction of animals and what needs to be done 
to give the pastures a chance to recover after it actually 
rained. This has a direct consequence for livestock numbers, 
which in turn will affect the various breeders’ societies and 
eventually SA Stud Book. 

In the process it is very important that the necessary 
information is available to allow for informed decisions on 

which animals should be culled under these circumstances.

Best decisions for survival
These unfortunate environmental conditions create the 
opportunity for greater pressure than is usually felt during 
selection, and to make sure that one gets rid of the less 
productive animals and retain the genetically superior 
animals. This will significantly increase the average 
production potential of a herd.

The judicious application of this step is even more 
important, as an essential herd building phase must 
follow any drought phase. This should preferably be done 
with only the best animals. The fact is, however, that these 
decisions, which have a direct influence on a livestock 
farmer’s economic sustainability, cannot be taken without 
the relevant information at hand.

Of course it is unavoidable that every farmer should 
cut costs wherever possible under such drastic drought 
conditions. However, one area where a livestock farmer 
is not allowed to cut costs is on animal records, as this is 
exactly the information he needs to take the best decisions 
for survival.

May all livestock farmers in South Africa enjoy a blessed 
and rewarding 2014.

Die veronderstelling is dat wanneer ’n mens aan die begin 
van ’n nuwe jaar staan, jy met nuwe moed en inisiatief 
vorentoe sal kyk, planne beraam en doelwitte stel. Die 

jaar 2013 was ’n werklikheid waaraan 'n mens niks kan verander 
nie, maar wat ’n wesenlike invloed het op dit wat voorlê. 

Knellende droogte
So is die feit dat die grootste deel van die land in die laaste 
kwartaal van 2013 vasgevang was in ’n knellende droogte, ’n 
realiteit wat juis ’n invloed op jou nuwejaarsbeplanning het, 
want die uitwerking van die droogte, selfs al reën dit nou, het ’n 
mediumtermyn en dikwels ook ’n langtermyn uitwerking – juis 
op die nuwe jaar.

In die saaigebiede moet boere daagliks, soos die droogte 
voortwoed, herbeplan, kyk na ander kultivars en besluit of 
nog enigsins geplant moet word, of dalk oorskakel na ’n ander 
gewas as wat hulle gewoonlik plant.

Wat veeboere betref, word beplan waar om nog voer te kry, 
diere noodgedwonge te verminder en wat gedoen moet word 
om die veld ’n kans te gee om te herstel as dit wel gereën het. 
Dit het ’n direkte gevolg wat veegetalle betref, wat uiteraard 
weer die onderskeie genootskappe en uiteindelik SA Stamboek 
raak.

In hierdie proses is dit uiters belangrik dat die nodige 

inligting beskikbaar is ten einde ingeligte besluite te neem oor 
watter diere uitgeskot moet word.

Beste besluite vir oorlewing
Hierdie ongelukkige omgewingstoestande skep nou die 
geleentheid om groter as normale seleksiedruk toe te pas en 
seker te maak dat van die minder produktiewe diere ontslae 
geraak word en die geneties meerderwaardige diere behou 
word. Dit sal dadelik die gemiddelde produksiepotensiaal van ’n 
kudde betekenisvol verhoog.

Dat hierdie stap oordeelkundig toegepas moet word, is 
nog belangriker aangesien daar ná hierdie droogtefase ’n baie 
noodsaaklike kuddeboufase moet volg. Dit moet verkieslik net 
met die beste diere gedoen word.

Die feit is egter dat hierdie besluite, wat ’n direkte invloed op 
’n veeboer se ekonomiese volhoubaarheid het, nie sonder die 
nodige toepaslike inligting geneem kan word nie.

Dit is noodwendig so dat elke boer onder sulke drastiese 
droogtetoestande kostes besnoei waar moontlik. Een plek 
waar die veeboer egter nie mag sny nie, is op sy koste vir 
diere-aantekeninge, want hy het juis hierdie inligting nodig 
om die beste besluite vir oorlewing te kan neem.

Ons wens alle veeboere in Suid-Afrika ’n geseënde en 
lonende 2014 toe. 
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Ek praat onlangs met ’n bekende in gifstofkringe en hy 
vertel my dat hy oor die afgelope 25 jaar of so ’n merk-
bare skuif waargeneem het onder boere wie verant-

woordelik en volhoubaar begin boer. Die uitwerking daarvan, 
vertel hy my, is maklik merkbaar in die aantal kleinwild wat 
oral in die veld teenwoordig is, iets wat baie skaars was toe 
hy die bedryf destyds betree het.

Verder neem hy waar dat die verantwoordelike 
gebruik van chemikalieë onder boere merkbaar toeneem. 
Verbouingspraktyke neem ook toenemend volhoubaarheid in 
ag. Om die waarheid te sê, hy sien ’n golf wat vorm wat selfs 
onwillige boere gaan meesleur om ook hulle gedrag aan te 
pas ter wille van volhoubaarheid.  

Lewe en dood
En hy sê ’n ander ding ook en dis wat my aan die dink gesit 
het. Hy sê dat veeboere per definisie daagliks met lewe en 
dood te doen het en dat dit vreeslik maklik is om blasé te 
raak oor die dood – tot so ’n mate dat jy jou respek vir die 
proses van lewe en dood verloor. Hy meen die uitdaging vir 
veeboere is om nooit afgestomp te raak vir die behoeftes van 
hul vee nie.

Hy gebruik die voorbeeld van ’n dier in ’n voerkraal wat sy 
been seermaak, maar nie daarvoor behandel word nie, omdat 
hy in elk geval volgende week geslag gaan word. 

Hierdie gesprek herinner my aan ’n voorval wat ek baie 
jare gelede beleef het, toe daar ’n groep mense was wat 
onverbiddelik geglo het dat die wegraping op ’n spesifieke 

dag sou plaasvind. Toevallig het een van die kindertjies in ’n 
gesin wat hierin geglo het, so twee dae voor die bestemde 
dag verjaar. Aan haar is gesê dat sy nie ’n geskenk gaan kry 
nie, want dit sou nie die moeite werd wees nie. 

Verlies aan empatie
Ek het niks hier te sê oor geloof en hoe dit uitgeleef word nie. 
My punt gaan oor afstomping, oor die verlies aan empatie, ja, 
ek wil selfs sê die verlies aan basiese respek vir ’n ander se 
gevoelens. My punt het twee kante: Aan die een kant vind 
hierdie afstomping plaas op ’n vlak van mens teenoor mens, 
maar aan die ander kant ook van mens teenoor sy omgewing, 
wat diere insluit.

Kom ek bring my argument plaas toe: Ek staan en gesels 
met ’n boer tydens sy inligtingsdag en ek vra hom uit oor 
sy perde. Hy wys my met trots sy hings. Maar in die kampie 
langsaan staan ’n patetiese bondeltjie van ’n perd, maer, 
met saalsere en ’n dik lit op sy een voorbeen. Stukkend gery. 
“En dié?” vra ek. “Nee, daardie is sommer net ’n horse,” is die 
antwoord. Verdien “net ’n horse” nie ook sorg nie?

Dit maak nie saak hoeveel keer hul vee lewend vir hulle ’n 
inkomste besorg nie, die boer se laaste bron van inkomste uit 
elke dier is sy karkas. Mag ons die genade hê om die nodige 
respek vir die proses te behou.

Izak Hofmeyr
Redakteur
082 402 4494 / izak@veeplaas.co.za SB
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WAT GONS?

Kaapse Boerperd-kampioene skitter
Die Kaapse Boerperd-telersgenootskap het sy 2013 kampioen-
skappe verlede jaar tydens die Cradock-skou aangebied. Dié ge-
leentheid is van 30 Oktober tot 2 November gehou. Foto’s deur 
Elpita Fotografie en Phillip Tibs Fotografie

Die uitslae was soos volg:
• SA kampioen siertuig: Bakgat, gedryf deur Charlie Brown 

van Hanover vir eienaar Gerrit Vermeulen van Carnarvon.
• SA kampioen vyfgang ryperd onder vyf jaar: Lady’s Prophet, 

eienaar en ruiter Syce Botha van Somerset-Oos.
• SA kampioen enkeltuig: Colchester Bold Princess, vertoon 

deur July Bokwana vir HF en CA Botha van Colchester.
• SA senior kampioen merrie, asook SA driegang kampioen-

ryperd: Indiana Ntombazane, gery deur JP Marais vir die 
Marais-gesin van Cookhouse.

• SA kampioen vyfgang ryperd: Indiana Roxy, gery deur JP 
Marais vir die Marais-familie van Cookhouse.

• SA senior kampioen-hings: Indiana Coco, vertoon deur die 
Marais-familie van Cookhouse.

SA Stamboek skep kommunikasiekanale
SA Stamboek het die afgelope paar maande verskeie forums 
en advieskomitees met verteenwoordigers van verskeie te-
lersgenootskappe en produsente gestig om in voeling te bly 
met die wense en behoeftes van sy kliënte. “Dit is onomwon-
de Stamboek se beleid om kliëntgedrewe dienste te lewer,” 
sê dr Pierre van Rooyen, hoofbestuurder van SA Stamboek.

Die Logix Vleisbeesforum, Logix Melk- en Logix Kleinvee-
advieskomitees is gestig om seker te maak dat Stamboek 
produkte lewer wat die produsent werklik kan bemagtig 
om sinvolle besluite te neem en sodoende die genetiese 
produksiepotensiaal van diere betekenisvol te kan verbeter. 
“Ten einde te verseker dat dit wel gebeur, is gereelde 
kommunikasie met deelnemers nodig,” sê dr Van Rooyen.

Die Logix Vleisbeesforum is vroeër vanjaar saamgestel 
uit voorsitters van verskeie streeksvleisbees-advieskomitees. 
Russel Clark is die voorsitter van dié forum.

Op 13 November is die Logix Melk-advieskomitee se stig-
tingsvergadering in Bloemfontein gehou. Al die melkbees-
telersgenootskappe, asook kommersiële melkboere wat aan 
Logix Melk deelneem, word op die komitee verteenwoordig. 
Poena van Niekerk is tot voorsitter verkies en die volgende 
mandaat is vir die komitee se werksaamhede aanvaar:
• Om advies en leiding te gee ten opsigte van alle aspekte 

van die bedryf van Logix Melk vir alle melkprodusente.
• Om strategieë te beplan om deelname aan Logix Melk 

maksimaal uit te brei.
• Om alle moontlike metodes te ondersoek om Logix 

Melk so koste-doeltreffend as moontlik te maak.
• Om voortdurend kennis te neem van bedryfsbehoeftes, 

internasionale tendense te oorweeg en aanbevelings te 
maak om die nodige toepaslike aanpassings te maak.

• Om daarna te streef dat Logix Melk relevant is vir die 
totale melkbedryf en sy filiale.

Daar is ook ’n Logix Kleinvee-advieskomiteevergadering op  
13 November gehou met John Stretton as voorsitter. Hierdie 
komitee is saamgestel uit verteenwoordigers van die 
onderskeie kleinveetelersgenootskappe en is al ’n geruime 
tyd in werking.

Hierdie werkswyse sal SA Stamboek nader bring aan die 
behoeftes van sy kliënte en verseker dat produkte en dienste 
ontwikkel word wat die werklike behoeftes van produsente 
aanspreek.

Wat gons

Die SA senior kampioen-
merrie en SA driegang 

kampioen-ryperd is Indiana 
Ntombazane. Sy is gery deur 

JP Marais namens die Marais-
gesin van Cookhouse.

Die SA senior kampioen-
hings, Indiana Coco, is 
deur die Marais-familie van 
Cookhouse vertoon.
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wHAT'S UP?

Be sure to diarise Elite 2014
Following the very successful series of Elite 2013 events, SA 
Stud Book will once again present a series of Elite events in 
2014. Be sure to diarise these dates and watch the press for 
more information:
• SA Stud Book / Vleissentraal Elite 2014 Bull Growth 

Test competition in co-operation with Bloem Show:  
29 April 2014.

• SA Stud Book / Absa Elite 2014 Awards Ceremony:  
29 April 2014 (evening).

• SA Stud Book Elite 2014 Breeding Symposium: 30 April 
2014.

The main theme for the Elite 2014 Breeding Symposium is 
“Animal recording: A means to profitable livestock farming”.

Among others, there will be two outstanding international 
speakers and the symposium promises, especially in 
the current less friendly agricultural environment, to be 
stimulating and to give insight with renewed hope to 
farmers.

2013 was ’n leerproses
Die hoofbestuurder van SA Stamboek, dr Pierre van Rooyen, het 
tydens die lewering van sy bestuursverslag by SA Stamboek se 
algemene jaarvergadering op 31 Oktober verlede jaar gesê dat 
sy volledige diere-aantekeningsdiens vir die organisasie ’n goeie 
leerproses was. Hoewel talle veranderings moes plaasvind en 
personeel gewoond moes raak om ook hul kollegas in Pretoria se 
belange op die hart te dra, het dit goed afgeloop en het elkeen sy 
deel gedoen om die projek te laat slaag.

SA Stamboek was in daardie stadium reeds 18 maande besig 
met die volledige diere-aantekeningsdiens wat sedert Januarie 
2012 aangebied word.

SA Stamboek was ook in 2013 besonder aktief en het onder 
andere aan talle vergaderings, werkswinkels, boeredae en 
simposiums deelgeneem. Meer as 80 plaasbesoeke is afgelê en 
verskeie wetenskaplike artikels het die lig gesien. ’n Totaal van 75 
kudde-ontledings is gedoen en heelwat vakkundige dienste wat 
rasontleding en statistiese verwerking behels, is gelewer.

Twee nuwe telersgenootskappe het hulle in 2013 as lede 
by SA Stamboek aangesluit, naamlik die Wagyu- en Bapedi 
Telersgenootskappe. Dit bring SA Stamboek se ledetal op 64 
telersgenootskappe uit die 73 in Suid-Afrika.

Uit Tabel 1 blyk dit duidelik dat daar groot potensiaal 
bestaan vir die uitbreiding van produksie-aantekening, veral 
by melkaantekening, vleisbeeste en kleinvee, stoet sowel as 
kommersieel. Behalwe by suiwel is dit hoofsaaklik die stoettelers 
wat meet en deelneem aan produksie-aantekening.

By suiwel het die besluit van die Holstein Telersgenootskap 
om SA Stamboek as diensverskaffer vir hul genetiese analises te 
gebruik, binne ’n maand en ’n half 4 700 koeie toegevoeg.

Dr Van Rooyen sê deelname aan produksiemeting in Suid-
Afrika bly kommerwekkend. In Holland neem 80% van boere aan 
melkaantekening deel, maar in Suid-Afrika neem slegs 15% deel. 
Hier is dus ook potensiaal vir uitbreiding.

SA Stamboek is ook besig met die formulering en finalisering 
van dienste aan die wildbedryf en is tans besig met die verwerking 
van sowat 1 000 metings. Hierdie proses sal in 2014 momentum 
kry.

SB

Wat gons

Tabel 1: Vergelyking van aantekening in 2012 en 2013
Ras- 

groepering
Tipe aantekening 2012 2013

Vleisbeeste Registrasie-aantekening: telers 2 154 2 255

Registrasie-aantekening: diere 378 629 390 209

Produksie-aantekening: telers 1 246 1 305

Produksie-aantekening: diere 300 205 316 457

Suiwel Registrasie-aantekening: telers 426 364

Registrasie-aantekening: diere 98 263 86 579

Melkaantekening: diere 
getoets

39 890 45 160

Kleinvee Registrasie-aantekening: telers 571 697

Registrasie-aantekening: diere 104 768 143 652

Produksie-aantekening: telers 277 432

Produksie-aantekening: diere 74 231 112 282

Perde Registrasie aantekening: telers 1 936 1 974

Registrasie-aantekening: diere 26 581 27 343

Personeel vereer vir lang diens
Verskeie personeellede is tydens SA Stamboek se algemene jaarverga-
dering op 31 Oktober 2013 in Bloemfontein vereer vir hul jare diens. 
Langdienssertifikate is oorhandig aan, van links, Dina Victor vir 30 jaar 
diens, Elmie Green vir 20 jaar diens, Mirriam Mbuli vir 25 jaar diens, 
Petro Lloyd vir 20 jaar diens en dr Pierre van Rooyen vir 15 jaar diens.

?
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Dit bly ’n onverklaarbare 
raaisel en groot bron 
van kommer dat soveel 
veeboere steeds traag is om 
produksie-aantekening te 

doen. Hierdie kommer geld tot ’n mindere 
of meerdere mate vir alle spesies.

Die tradisionele veeboer was nog 
altyd ’n goeie stockman wat met die 
oog sy vee geselekteer het, en grootliks 
baie suksesvol in sy seleksies was. Ons 
het egter nou ’n ander era betree waar 
die oog alleen doodgewoon nie meer 
toereikend is nie.

Die risiko’s in boerdery, en ek bedoel 
alle fasette van boerdery, het net so 
enorm geraak dat geen boer dit meer 
kan bekostig om slegs op subjektiewe 
oordeel staat te maak nie. Die slagspreuk 
“Om te meet, is om te weet” het eintlik al 
’n cliché geraak, juis omdat dit so waar is. 
Ek wil dit egter effens aanpas deur te sê: 
As jy meet, sal jy weet.

Kragte van die natuur
Baie van die risiko’s in boerdery is van-
dag buite die boer se beheer. Hoewel jy 
sekere voorsorgmaatreëls kan tref teen 
gebeure soos droogte, siektes en veld-
brande, is jy op die ou end tog maar uit-
gelewer aan die kragte van die natuur. 
Verder is daar markkragte ver buite jou 
beheer aan die werk wat die prys van jou 
produk bepaal, sonder dat jy veel van ’n 
inspraak daarin het. Binne hierdie kon-
teks maak dit dus absolute sin dat jy dié 
risiko’s waaroor jy wel tot ’n mate beheer 
het, tot die beste moontlike mate sal 
bestuur.   

’n Klinkklare voorbeeld hiervan is dat 
jy absoluut seker sal maak dat jy slegs 
diere op jou plaas aanhou wat die beste 
moontlike opbrengs per produksie-een-
heid per jaar sal lewer. En hiervoor kan jy 
doodgewoon nie op subjektiewe oordeel 
alleen staatmaak nie. 

Ons weet mos dat boerdery nie van-
dag meer speletjies is nie. Eenhede word 
groter om ekonomieë van skaal te benut. 
Winsmarges is van so ’n aard dat klein 
eenhede met min diere doodgewoon nie 
volhoubaar is nie.

Dis binne hierdie konteks dat dit ver-
stommend is dat daar steeds boere is 
wat nie elke moontlike stukkie inligting 
rondom die produksie van hul produkte 
wil inspan om produktiwiteit tot die 
beste moontlike vlakke te bestuur nie.

’n Goeie voorbeeld van ’n bedryf wat 
wel die sprong gemaak het na presisie-
boerdery is die saaibedryf. Vandag hoor jy 
selde van ’n saaiboer wat nie grondmon-
sters laat ontleed om presies te bepaal 
hoeveel en watter tipe kunsmis hy op  
spesifieke dele van sy grond moet toe- 
dien nie. Die kultivar, die hoeveel-
heid pitte per hektaar, tesame met die 
spasiëring daarvan, word haarfyn uit-
gewerk om optimaal gebruik te maak van 
sy beskikbare hulpbronne. 

Om die regte besluite te neem, het 
hy ’n groot hoeveelheid baie akkurate 
inligting nodig, en hy doen moeite om 
doeltreffende metingsinstrumente te 
gebruik om hierdie inligting te genereer. 
Waarom dink die veeboer dan dis nie vir 
hom nodig nie?

Ingeligte besluite is nodig
Geen sakeman kan goeie besluite neem 
sonder goeie inligting nie. Dis ’n basiese 
beginsel in die sakewêreld dat jy eers jou 
inligting versamel en op grond van die 
interpretasie daarvan dan jou besluite 
neem.

Eweneens koop jy nie ’n motor of ’n 
trekker as jy nie jou behoefte haarfyn 
gaan definieer het en presies bepaal het 
wat die kriteria vir jou keuse sal wees 
nie – of dit nou kilowatt of brandstofver-
bruik of wat ook al is. 

En tog sal dieselfde man hom hoe-

genaamd nie steur aan die opsies wat 
beskikbaar is om hom ingeligte besluite 
oor sy veekudde te laat neem nie – hy 
maak bloot op sy eie oog staat.

Nou, laat ons mekaar nie hier misver-
staan nie: Natuurlik, as jy ’n bakkie koop, 
moet dit darem vir jou ’n mooi voertuig 
wees. Maar dis net een kriterium. So is 
die keuse van die bul wat jy wil koop 
onteenseglik ook gebaseer daarop dat 
hy vir jou mooi moet wees en fenoti-

pies korrek en funksioneel moet wees 
– eienskappe wat inderdaad net met die 
oog beoordeel kan word. Maar dit alleen 
kan lankal nie meer die enigste kriterium 
wees nie. 

Ten opsigte van sentiment rondom 
die ras van jou keuse, wil ek dit duidelik 
stel dat ek nie hier propageer dat jy jou 
persoonlike smaak ignoreer en met diere 
boer wat vir jou lelik is nie. Inteendeel.  
Variasie en aanpassingsvermoë binne 
rasse laat vandag toe dat die meeste rasse 
in die meeste gebiede en die meeste om-

“Om die regte besluite te 
neem, het die saaiboer 

’n groot hoeveelheid 
baie akkurate inligting 

nodig, en hy doen 
moeite om doeltreffende 

metingsinstrumente 
te gebruik om hierdie 
inligting te genereer. 

Waarom dink die 
veeboer dan dis nie vir 

hom nodig nie?”

Die waarde van inligting
Deur dr Pierre van Rooyen
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standighede in die land kan floreer. 
Laat jouself dus daardie stukkie sen-

timent toe om met die ras te boer wat 
jou hartsnare roer. Maar maak seker dat 
daardie ras in terme van sy produksiepo-
tensiaal ook aan jou behoeftes voldoen. 
Dan boer jy met die beste ras wat die 
beste is vir jou.  

 
Spesifieke doelwitte
Maar dit is slegs die vertrekpunt. Binne 
jou spesifieke produksiestelsel het jy 
nou nodig om die allerbeste produksie-
potensiaal uit jou kudde te realiseer. En 
hiervoor het jy hulpmiddels nodig wat 
op meting gebaseer is. En dit bring my by 
die volgende aspek, naamlik doelwitte. 

Die saaiboer stel duidelike mikpunte 
in terme van sy beoogde produksie per 
hektaar, en hy pas sy insette daarvol-
gens aan. Doen ons veeboere dit? Ek is 
bevrees nie. As 'n mens in gedagte hou 
dat die gemiddelde speenpersentasie 
van kalwers in die land ongeveer 60% 
of selfs minder is, is dit mos duidelik dat 
daar iets ernstig haper. 

Spesifieke doelwitte sal ook verhoed 
dat boere sonder plan van die een ras se 
bul na die ander rondval op grond van 

die mooi kalwers van hulle buurman wat 
hulle langs die pad sien. As ’n veeboer 
spesifieke doelwitte het, sal hy sy bulle 
(of ramme) uitsoek aan die hand van 
baie spesifieke kriteria, en sal hy sorg 
dat die bulle wat hy aankoop sy kudde 
sal verbeter in terme van die eienskappe 
wat vir hom belangrik is. Die stel van 
spesifieke doelwitte lei tot die meting 
van vordering. Dis hoe jy vooruit boer.  

As jy nie meet nie, sal jy nie weet 

nie. Die implikasie hiervan is dat as 
jy ’n besluit sou neem sonder om die 
beskikbare inligting te bestudeer, is jy 
met niks anders as ’n dobbelspel besig 
nie. Ek is baie seker dat die een plek waar 
'n mens die onsekerheid van dobbel so 
klein as moontlik wil maak, daar is waar 
dit oor jou bestaan gaan – oor dit wat 
vir jou familie lewenssekerheid bied. 
Daar is genoeg onsekerhede in boerdery 
om nie vir jouself nog meer op die hals 
te haal deur nie van die beskikbare 
inligting gebruik te maak nie!

Presies dieselfde beginsel geld 
natuurlik vir die kriteria op grond 
waarvan jy die vervangingsdiere in jou 
eie kudde selekteer. As ’n skaapboer 
byvoorbeeld 500 nuwe ooilammers per 
jaar aankry, waarom sal jy nie jou uiterste 
bes doen om die 100 heel bestes te 
identifiseer, sodat hulle jou ou diere kan 
vervang nie? Hoe kan dit nie die moeite 
werd wees om ’n stel produksiedata te 
genereer op grond waarvan jy ingeligte 
besluite kan neem nie?

Deelname aan produksiemeting
Onder vleisbeesrasse is daar sekere ge-
nootskappe wat 100% deelname aan 

produksiemeting verplig. By ander is 
daar ’n goeie persentasie deelname, ter-
wyl sommige weer glad nie deelneem 
nie. Dis baie duidelik watter rasse vorder. 
Dis ongetwyfeld die rasse wat ’n hoë 
mate van deelname aan produksieme- 
ting het en in die proses al die beskik-
bare hulpmiddels gebruik om die gene-
ties meerderwaardige diere in hulle ras 
te identifiseer.

Presies dieselfde beginsels geld 

natuurlik ook vir die kommersiële vee-
boer. Dis absoluut in sy belang om ’n 
vroulike dier te hê wat elke jaar aan 
hom ’n bogemiddelde kalf of lam gee. En 
hoe anders gaan hy weet watter vrou-
like diere die beter nageslag produseer 
as hy nie ’n objektiewe meetinstrument 
het nie? 

Wat die kleinveebedryf betref, het 
baie min boere tradisioneel produk-
siemeting gedoen. Dit is besig om te 
verander. Gedurende die afgelope jaar 
het die aantal diere verdubbel wat aan 
meting blootgestel word, maar in terme 
van die totale kleinveesyfers in die land 
bly dit steeds ’n druppel in die emmer.

In die melkbedryf, waar mar-
ges geweldig klein is en die risiko’s 
groot is, en waar die inligting wat jy 
uit melkaantekening kan genereer ’n 
enorme verskil aan jou marges kan 
maak, is die situasie eweneens kommer-
wekkend. Slegs ongeveer 15% van die 
diere in melkproduksie in die land neem 
aan melkaantekening deel. In Europa is 
daardie syfer tussen 80% en 90%. 

In 'n neutedop
Wat my by ’n sensitiewe punt, maar 
tog die kern van my argument, 
bring: Ons kla dat die veebedryf 
in Suid-Afrika in die algemeen nie 
werklik winsgewend is nie. En tog 
sien ons kans om met ons produk-
siebesluite te dobbel deurdat ons 
nie die beskikbare inligting ge-
bruik nie, maar ook nie in ons eie 
kuddes die inligting genereer en 
aanteken wat ons in staat sal stel 
om besluite te neem wat ons wel 
meer winsgewend sal maak nie. Dit 
rym mos nie.

My beroep is om van al die 
inligting gebruik te maak wat 
potensieel beskikbaar is. Dit sluit 
beide syfers en jou eie oog in. Ek 
sal nooit propageer dat jy slegs op 
grond van die syfers besluite neem 
nie. Jou oog is ’n baie belangrike 
hulpbron, maar beslis nie die 
enigste nie. SB

“As jy nie meet nie, sal jy nie weet nie. Die implikasie 
hiervan is dat as jy ’n besluit sou neem sonder om die 
beskikbare inligting te bestudeer, is jy met niks anders 

as ’n dobbelspel besig nie.”




