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Seleksie met behulp van die Logix Koeiwaarde 
Seleksie-indeks in twee Nguni-kuddes

Volgens die nuutste statistieke 
is daar ongeveer 25 000 kom-
mersiële vleisbeesboere in 
die land. Hierdie breë mark is 
die middelpunt waarom die 

hele bedryf draai en enige vleisbeesras of 
stoetteler wat ’n sukses wil maak, sal besef 
dat dit belangrik is om die grootste moon-
tlike markaandeel binne hierdie segment 
te verkry. 

Dit impliseer dat stoettelers die  
eienskappe waarvoor geselekteer kan 
word en wat belangrik is om hierdie kom-
mersiële produsente se winsgewendheid 
te verhoog, ten volle moet verstaan. Hier-
die eienskappe is meestal universeel, af-
gesien van ras en die genotipe (of ras of 
teler), wat geneties die grootste bydrae tot 
die verbetering van hierdie ekonomies be-
langrike eienskappe kan maak, en behoort 
deur die kommersiële produsent onder-
steun te word. Verreweg die meeste van 
hierdie produsente is produseerders van 
speenkalwers en ’n doeltreffende, winsge-
wende koeikudde is ’n ononderhandelbare 
doelwit vir sukses.  

Maar wat is die maatstawwe wat be-
langrik is vir ’n absolute en maksimaal 
winsgewende koeikudde? Wat kan telers 
die kommersiële produsent bied rakende 
hierdie maatstawwe om sy winsgewend-
heid te verhoog?

Maatstawwe vir winsgewendheid
Produktiwiteit verwys na die doeltreffend-

heid waarmee ’n produk geproduseer word 
(kilogram vleis per hektaar of per groot-
vee-eenheid), en dit sluit reproduksie- en 
produksiemaatstawwe in. Hierdie maat-
stawwe bestaan uit die volgende en is ook 
veral van belang vir ’n goeie moederlyn:
•	 Gemak van kalwing – die suksesvol-

le geboorte van ’n kalf sonder enige 
hulp (koste).

•	 Hoë vrugbaarheid – verse moet vroeg 
in hul leeftyd kalf en elke jaar daarna.

•	 Goeie moedereienskappe – goeie 
melkeienskappe (volume en/of vaste 
stowwe) om die inherente groeiver-
moë van die kalf te realiseer.

•	 Hoë kalfgewig – dit is die inherente 
groeivermoë van die kalf wat maksi-
maal moet wees.

•	 Optimale koeigewig – dit is die vol-
wasse gewig van die koei wat opti-
maal moet wees.

Die stoetteler se funksie is om bogenoem-
de maatstawwe te verstaan en die volgen-
de eienskappe te meet sodat vir die regte 
eienskappe geselekteer kan word:
•	 Gewig van kalf by geboorte.
•	 Geboortedatum van elke vroulike dier 

se kalf.
•	 Gewigte van alle kalwers by speen.
•	 Gewigte van alle kalwers se moeders 

by speen.

Hierdie vier aantekenings en metings stel 
ons in staat om deur middel van BLUP vir 

die volgende ekonomies belangrike eiens-
kappe te selekteer:
•	 Geboortegewig direkte teelwaarde 

uitgedruk in kilogram (kalwingsge-
mak).

•	 Geboortegewig maternale teelwaarde 
uitgedruk in kilogram (kalwingsge-
mak).

•	 Ouderdom met eerste kalwing-teel-
waarde uitgedruk in dae (OEK).

•	 Tussenkalfperiode-teelwaarde uitge-
druk in dae (TKP).

•	 Speengewig direkte teelwaarde uit-
gedruk in kilogram (kalfgroei).

•	 Speengewig maternale teelwaarde 
uitgedruk in kilogram (melk).

•	 Volwasse gewig direkte teelwaarde 
uitgedruk in kilogram (koeigewig).

Vir die Logix Koeiwaarde Seleksie-indeks 
(KWi) word bogenoemde ekonomies be-
langrike eienskappe saamgevat in die reg-
te (ekonomiese) verhoudings tot mekaar 
soos op ’n wetenskaplike korrekte metode 
bepaal.	Genetiese	korrelasies	en	oorerflik-
heid word ook in die berekenings in ag 
geneem.

Uitwerking van seleksie
Om op plaasvlak die moontlike uitwerking 
van seleksie met behulp van die Logix 
Koeiwaarde Seleksie-indeks op winsge-
wendheid te bepaal, is al die koeie van 
die twee onderskeie kuddes wat al drie 
kalwers en meer gespeen het en wat ten 

Deur Michiel van Niekerk

Tabel 1: Die gemiddelde koeigewigte (by speen), kalfgewigte (205 dae gewig), speenpersentasies en inkomste van die onderskeie 
drie groepe van elke kudde.
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tyde van die analise nog aktief in die be-
trokke kudde was, volgens hul KWi in drie 
verskillende groepe ingedeel. Die eerste 
groep was koeie met ’n KWi van onder 90, 
die tweede groep met ’n KWi van 90 tot 
110 en die derde groep met ’n KWi bo 110. 
Die volgende data van die drie groepe vir 
elke kudde is gebruik:
•	 Die gemiddelde koeigewig by speen 

van al die koeie in die groep oor al hul 
kalwers.

•	 Die gemiddelde speengewig (gekorri-
geer ná 205 dae) van al die koeie se 
kalwers in die groep oor al hul kalwers.

•	 Die gemiddelde tussenkalfperiode 
(TKP) van al die koeie in die groep oor 
al hul kalwers is verwerk tot ’n kalf-
persentasie (bv. ’n koei met ’n TKP van 
383 dae se kalfpersentasie sal wees 
365/383 x 100 = 95%). ’n Konstante 
2% kalfvrektes is van die kalfpersen-
tasie afgetrek om dan ’n speenpersen-
tasie te bereken.

Bogenoemde inligting is in ’n simulasie-
model ingevoer om die inkomste van elke 
groep koeie op ’n gegewe oppervlak (hek-
taar) te bereken. Die simulasiemodel neem 
die volgende in ag:
•	 Plaasgrootte. ’n Konstante plaasgroot-

te van 6 500 hektaar is gebruik.

•	 Weidingskapasiteit. ’n Konstante wei-
dingskapasiteit van 12 hektaar per 
grootvee-eenheid (GVE) is gebruik.

•	 Vervangingspersentasie van koeie. ’n 
Konstante jaarlikse vervangingsper-
sentasie van 12% is gebruik.

•	 Persentasie bulle gebruik. ’n Konstan-
te persentasie van 3% is gebruik.

•	 Koeivrektes. ’n Konstante persentasie 
van 1% is gebruik.

•	 Speenkalfprys. ’n Konstante speen-
kalfprys van R14 per kilogram (lewen-
dig) is gebruik.

•	 Prys van Graad C-karkasse. ’n Konstan-
te karkasprys van R23 is gebruik.

•	 Uitslagpersentasie van koeie. ’n Kon-
stante uitslagpersentasie van 50% is 
gebruik.

Die resultate van die simulasiemodel word 
in Tabel 1 aangedui.

Let daarop dat bogenoemde fenotipiese 
waardes van die twee kuddes in Tabel 1 nie 
met mekaar vergelyk moet word nie aan-
gesien die twee kuddes in verskillende 
dele van die land aangehou word en dus 
aan verskillende omgewingstoestande 
blootgestel is.

Soos in Tabel 1 gesien kan word, verskil 
die koeigewigte baie min soos van die KWi 
onder 90-groep tot die KWi bo 110-groep 

Deur Michiel van Niekerk

Tabel 3: Die gemiddelde ouderdom met eerste kalwing (OEK), tussenkalfperiode (TKP) en speengewigverhouding van die onder-
skeie drie groepe van elke kudde.

Tabel 2: Die gemiddelde inkomste per hektaar, per grootvee-eenheid, per koei en 
leeftyd-inkomste (oor agt kalwers) per koei van die onderskeie drie groepe van elke 
kudde.

beweeg word. Ons sien dat kalfgewigte 
toeneem soos die Logix Koeiwaarde-
indeks (KWi) toeneem met ’n verskil van 
15kg per kalf tussen die hoogste en laag-
ste groep vir kudde 1 en ’n verskil van 21kg 
vir kudde 2. Die speenpersentasies in albei 
kuddes is hoog en kan daaraan toegeskryf 
word dat nie-dragtige koeie elke jaar uit-
geskot word. 

Belangrikste resultaat
Die belangrikste resultaat is dat, soos die 
Logix Koeiwaarde-indeks toeneem, die in-
komste wat uit die betrokke groep koeie op 
die gegewe oppervlak verkry word, in albei 
kuddes verhoog. Aangesien al die koeie in 
die drie onderskeie groepe van elke kudde 
dieselfde behandeling ontvang (direk toe-
deelbare uitgawes is dieselfde), wys dit dat, 
soos die KWi toeneem, winsgewendheid 
ook toeneem. Hierdie is die gevolg van 
beter produktiwiteit, aangesien kalwers 
swaarder is sonder dat die koeie swaarder 
(groter) is. 

 Die speengewig-verhouding kan as ’n 
aanduider van koeidoeltreffendheid gesien 
word. Die speengewig-verhouding is ’n be-
rekening wat deur verskillende eienskappe 
opgemaak is. Hierdie berekening dui op die 
kalf se gewig by speen (gekorrigeer tot 205 
dae) as ’n persentasie van die kalf se moeder 
se gewig (metaboliese gewig). 

Drie eienskappe waarvoor geselekteer 
kan word wat hier van belang is, is die in-
herente groeivermoë van die kalf (speen-
gewig direkte teelwaarde), die voedingspeil 
wat die kalf van die moeder ontvang het in 
terme van haar genetiese vermoë om melk 
te produseer (speengewig maternale teel-
waarde) en die gewig van die koei by speen 
(volwasse gewig direkte teelwaarde). Al 

-
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drie hierdie teelwaardes is by die Logix 
Koeiwaarde-indeks ingesluit. 

Genetiese meriete vir wins
Omdat die speengewig direkte en mater-
nale teelwaardes as eienskappe wat uit-
set verhoog en volwasse (koei)gewig as ’n 
inset gesien kan word (hoe hoër die koei 
se gewig, hoe meer is haar onderhouds-
behoefte), word ’n positiewe waarde op 
speengewig direkte en maternale teel-
waardes geplaas en ’n negatiewe waarde 

op volwasse gewig direkte teelwaarde. 
Dit het tot gevolg dat meer doeltreffende 
koeie (soos gemeet deur die speengewig-
verhouding) geselekteer kan word. In  
Tabel 3 kan gesien word dat soos die KWi 
van die boonste na die onderste groep in 
die onderskeie kuddes toeneem, die speen-
gewig-verhoudings (koeidoeltreffendheid) ook 
toeneem.  

Die Logix Koeiwaarde-indeks is ’n selek-
sie-indeks en word dus gebruik om diere 
se genetiese meriete vir wins ten opsigte 

Figuur 1: Die gemiddelde teelwaarde-indekse vir eienskappe wat in die Logix Koei-
waarde-indeks ingesluit is vir die onderskeie drie koeigroepe vir kudde 1.

Figuur 2: Die gemiddelde teelwaarde-indekse vir eienskappe wat in die Logix Koei-
waarde-indeks ingesluit is vir die onderskeie drie koeigroepe vir kudde 2.

van verskeie eienskappe (teelwaardes) 
wat van ekonomiese belang in ’n speen-
kalfstelsel is, uit te druk. Grafieke 1 en 2 dui 
die verskillende gemiddelde teelwaardes 
(uitgedruk as teelwaarde-indekse waar 
100 gelyk is aan die rasgemiddeld) van 
die drie onderskeie koeigroepe in elke 
kudde aan. Al die eienskappe wat deur die 
Logix Koeiwaarde-indeks in aanmerking 
geneem word, word aangedui, behalwe vir 
geboortegewig direkte en maternale teel-
waardes.

Indien ons eerstens na die vrugbaar-
heidseienskappe (OEK en TKP) in Gra-
fieke 1 en 2 kyk, sal ons sien dat soos die  
Logix Koeiwaarde-indeks toeneem, die 
teelwaarde (indekse) vir OEK en TKP in al-
bei kuddes ook beter word. Dit dui daarop 
dat seleksie met die gebruik van die Lo-
gix Koeiwaarde-indeks diere sal selekteer 
met ’n hoër frekwensie van beter gene 
(beter genetiese meriete) vir vrugbaar-
heid, wat sal veroorsaak dat koeie vroeër 
in hul leeftyd en meer gereeld sal kalf. 

Hierdie twee eienskappe dra saam die 
grootste gewig in die Logix Koeiwaarde-
indeks (-10% vir OEK en -27% vir TKP 
met ’n gevolglike -37% vir vrugbaarheid), 
en sal die grootste invloed op die Logix 
Koeiwaarde-indeks hê. Hierdie waardes is 
negatief, aangesien ’n korter OEK en TKP 
wenslik is.

Koeigewig en kalfgroei dra ongeveer 
dieselfde gewig in die Logix Koeiwaarde-
indeks, met kalfgroei wat ’n effens hoër 
gewig dra (-20% en 24% onderskeidelik). 
Koeigewig word deur die 18-maande ge-
wig en die volwasse gewig-teelwaardes 
(-6% en -14% onderskeidelik) opgemaak. 
Koeigewig se waarde is negatief aange-
sien ’n swaarder koei minder gewens is as 
gevolg van haar hoër onderhoudsbehoef-
te, terwyl kalfgroei ’n positiewe waarde 
het en winsgewendheid verhoog. 

Goeie balans
In kudde 1 sal ons sien dat die volwasse 
gewig teelwaarde-indeks wel van die 
KWi onder 90-groep na die KWi 90 tot 
110-groep van 107 tot 112 toeneem en 
daarna konstant bly by 112 in die KWi bo 
110-groep. Die Logix Koeiwaarde-indeks 
diskrimineer wel met die negatiewe gewig 
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Figuur 3: ’n Vergelyking tussen koei 1 en koei 2.

Koei 1 in Figuur 3 met ’n KWi van 145. Koei 2 in Figuur 3 met ’n KWi van 81.

(waarde) vir koeigewig teen hierdie groepe 
met ’n hoër genetiese meriete vir volwasse 
gewig. Hierdie betrokke koeie word egter 
weer bevoordeel deur die positiewe gewig 
(waarde) vir hul beter genetiese meriete vir 
gene verantwoordelik vir hoër inherente 
groei tot op speen, soos gesien in die po-
sitiewe kalfgroei-indekse van die KWi on-
der 90-, die KWi 90 tot 110- en die KWi bo 
110-groep.

Dit wil dus voorkom of die Logix Koei-
waarde-indeks diere sal selekteer met ’n 
goeie balans tussen die geneties inherente 
vermoë om swaar te wees by speen son-
der ’n té hoë genetiese inherente vermoë 
om swaar te wees as hulle volwasse is. 
In kudde 2 kan veral gesien word dat die 
kalfgroei teelwaarde-indeks elke keer van 
die KWi onder 90-groep na die KWi 90 tot 
110-groep en na die KWi bo 110-groep toe-
neem.  

Wat veral opvallend is, is die feit dat 

hiermee saam daar geen toename in die 
volwasse gewig-indeks van die KWi onder 
90-groep na die KWi 90 tot 110-groep was 
nie. Van die KWi 90 tot 110-groep tot die 
KWi bo 110-groep was die volwasse gewig-
indeks se toename effens minder (1%) as 
die toename in kalfgroei-indeks.  

Wanneer ons die melkteelwaarde-indeks 
van albei kuddes (Figure 1 en 2) bestudeer, 
neem dit toe van die KWi onder 90- na die 
KWi 90 tot 110-groepe en so ook na die 
KWi bo 110-groepe. Aangesien die speen 
maternale teelwaarde (melk-indeks) ’n 
positiewe gewig van 14% het, sal dit die 
diere selekteer met ’n beter genetiese me-
riete vir moedereienskappe (melk). Neem 
egter in ag dat hierdie seleksie nie ten 
koste van vrugbaarheid sal wees nie, aan-
gesien vrugbaarheid die hoogste gewig in 
die KWi-indeks het.

Die vrugbaarheid (reproduksie) teel-
waardes (OEK en TKP) word dus saam met 

die produksie-teelwaardes (kalfgroei, vol-
wasse gewig en melk) in een teelwaarde 
geïnkorporeer om die Logix Koeiwaarde-
indeks te vorm. Om die Logix Koeiwaarde-
indeks te interpreter en te verstaan, is dit 
dus belangrik om al die eienskappe met 
hul gewigte soos in Figure 1 en 2 in aan-
merking te neem.
  Figuur 3 wys	die	genetiese	profiele	van	
twee koeie uit kudde 1 en wys die Logix 
Koeiwaarde-indeks, asook die eienskappe 
wat by die KWi ingesluit is. Koei 1 kom uit 
die KWi bo 110-groep en koei 2 kom uit 
die KWi onder 90-groep.

Uit Figuur 3 kan ons duidelik sien hoe-
kom koei 1 ’n KWi van 145 teenoor koei 2 
se KWi van 81 het. Koei 1 se teelwaarde-
indekse vir OEK en TKP is heelwat hoër. 
Die twee koeie se volwasse gewig-indekse 
is dieselfde en hoog, en die KWi sal albei 
koeie op hierdie eienskap penaliseer, maar 
albei sal weer deur hul goeie kalfgroei be-
voordeel word. Die groot verskil kom egter 
by die melkteelwaarde-indekse, waar koei 
1 ’n baie groot voordeel het. Indien ons na 
koei 1 se berekenings in die simulasie-
model kyk, wys dit dat sy oor agt kalwers 
(leeftyd-inkomste) R3 885,51 meer inkom-
ste as koei 2 sal hê. Indien ons dit deur die 
speenkalfprys van R14,50 per kilogram 
deel, wys dit dat die ekstra inkomste as 
gevolg van haar hoër produktiwiteit ge-
lykstaande aan ’n ekstra kalf van 268kg is.  

In enige kudde of ras is genetiese 
variasie. Hierdie genetiese variasie kan 
gebruik word om meer winsgewende 
diere te teel. Dit gaan van telers en 
telersgenootskappe afhang of hulle hier-
die genetiese variasie gaan gebruik om 
beter diere (semen of embrio’s) vir hul 
kliënte, die kommersiële produsente, te 
teel of nie. Kommersiële produsente moet 
van hul kant af ook groot moeite doen 
om diere te koop wat wel teelwaardes 
het en moet, indien nodig, kenners en die 
regte telers nader vir die interpretasie 
en gebruik van hierdie waardes om hul 
boerderye meer winsgewend te maak.

Erkenning: Prof Frikkie Neser van die Uni-
versiteit van die Vrystaat het die simula-

siemodel wat gebruik is, ontwikkel. SB
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Deur Willem A Schultheiss

Kry bloednier alleen die skuld?
Promosie-artikel

’n Ernstige denkfout

Kontakbesonderhede: 
Tel: +27(0)11 312 4088 • faks: +27(0)11 312 4092 • Epos: herkouer.info@ceva.com • www.ceva.co.za

Akute vrektes as gevolg van bloedderm, bloedpens 
en bloednier word deur toksiene veroorsaak wat ge-
produseer word deur onderskeidelik ’n oormatige 

groei van die bakterieë Clostridium perfringens tipes A (alfa-
toksien), B (beta-toksien) en D (epsilon-toksien) wat normaal-
weg in die spysverteringskanaal van skape voorkom. Vervol-
gens word na hierdie toestande kollektief verwys as gevalle 
van enterotoksemie. 

Om visueel tussen die verskillende oorsake van enterotok-
semie te probeer onderskei, lei onvermydelik tot gissings en 
onakkuraathede. Daarom bestaan die algemene stelling van-
dag nog: “… dit is onrusbarend om te sien hoeveel gevalle 
van bloednier steeds maandeliks landwyd voorkom.” **

**Nadoodse letsels veroorsaak deur alfa-toksien en bloed-
nier se epsilon-toksien lyk dikwels dieselfde – nadat skielike 
veranderings in dieetsamestelling, dikwels onafwendbaar en 
noodsaaklik, plaasgevind het.
**Dit kan nie van monovalente bloednier-entstowwe, asook 
dié sonder ’n betekenisvolle alfa-toksoïed-komponent, ver-
wag word om alle gevalle van enterotoksemie, wat bloednier 
insluit, doeltreffend te voorkom nie.
•	 Gebruik Coglavax® om die risiko van enterotokso-

mie-verwante gevalle te beperk.
•	 Ent lammers die eerste keer van ouderdom 4-6 weke af.
•	 Gee lammers die essensiële skraagdosis 4-6 weke later.
•	 Herhaal jaarliks in dragtige ooie sowat 4-6 weke voor 

die verwagte lamtyd.

Skakel Willem A Schultheiss by 082 323 7019
 vir meer inligting.

Coglavax® Reg. No. G3684 (Wet 36/ 1947)
Ceva Animal Health (Edms) Bpk – Reg. No. 1973/016009/07
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Die probleem met bloednier by 
skape is dat jy hoegenaamd 
niks daaraan kan doen teen 
die tyd dat jy bewus raak 
daarvan nie. As jy nie betyds 

daarteen ingeënt het nie, is jy in die moei-
likheid.

Aan die woord is dr Danie Odendaal, 
Veeplaas se vakadviseur vir veegesondheid. 
Hy beklemtoon dat daar net een manier is 
om verliese weens bloednier te voorkom, 
en dit is om in te ent.

Volgens ’n inligtingstuk deur Elsenburg 
Veeartsenydienste toon skape met bloed-
nier gewoonlik nie opvallende simptome 
nie. Die dier vrek net skielik – gewoonlik 
vrek die vetste skape eerste. Elke oggend 
word ’n paar skape dood in die kamp aan-
getref. ’n Tipiese verskynsel is dat groot 
vrektes voorkom net nadat die diere van 
voeding verander het.

Een van die Engelse name vir bloednier 
is “overeating disease”. Die toestande wat 
tot bloednier kan lei, is dikwels die gevolg 
van diere wat hulle ooreet.

Verandering	in	rantsoen
Dr Odendaal sê bloednier word deur die 
bakterie Clostridium perfringens tipe D, wat 
normaalweg in die dermkanaal van skape 
en bokke voorkom, veroorsaak. As daar eg-
ter skielik ’n verandering in die rantsoen 
van die skape kom en hulle nou ’n dieet 
met lae vesel en hoë koolhidrate kry, sti-
muleer dit ’n skielike vermeerdering van 
hierdie bakterieë. 

Wanneer die bakterieë vinnig begin ver-
meerder, skei dit aansienlike volumes van 

’n gifstof in die dermkanaal af wat deur die 
dermwand in die bloed opgeneem word en 
deur die hele liggaam sirkuleer. Die gifstof 
in die bloed doen onmiddellik geweldige 
skade aan al die belangrike organe in die 
liggaam, insluitende die niere, hart, lewer, 
longe en brein, en die skaap vrek binne 
dae.

Die volgende faktore kan hierdie proses in 
die maagdermkanaal veroorsaak:
•	 Wanneer skape van ’n afgeweide 

kamp na een met beter weiding ver-
skuif word.

•	 Wanneer skape van die veld na aan-
geplante weiding, byvoorbeeld lusern, 
oorgeplaas word.

•	 Wanneer die skape in ’n voerkraal ge-
sit word.

•	 Wanneer die skape vir droogte gevoer 
word sonder geleidelike aanpassing 
(daar word byvoorbeeld met te veel 
mielies per skaap per dag weggeval).

•	 Die gebruik van sekere middels, soos 
wurmmiddels, wat skape meer laat 
vreet.

Teenliggaampies
’n Belangrike aspek van die siekte om te 
verstaan, is dat die enigste manier om die 
gifstowwe in die bloed te neutraliseer, is 
om dit aan die teenliggaampies in die lig-
gaam te bind. Hierdie teenliggaampies 
vermeerder egter nie self in die liggaam 
nie en word dus opgebruik. Die gevolg is 
dat skape elke jaar in intensiewe toestan-
de elke agt weke of selfs elke ses maande 
ingeënt moet word.

Die entstof self word ’n toksoïed ge-
noem en stimuleer die liggaam om teen-
liggaampies teen beide die organisme en 
die gifstof wat dit afskei te produseer. Tot 
dusver was dit egter nog nie moontlik om 
’n verswakte lewendige entstof te maak 
wat ’n lang imuunreaksie in die liggaam 
veroorsaak nie. Gereelde inenting is egter 
voldoende om die siekte te bekamp. 

“Wanneer ’n mens na die siekterappor-
teringsverslae kyk wat in Veeplaas gepu-
bliseer word, is dit kommerwekkend om 
te sien hoeveel gevalle van bloednier nog 
maandeliks in die land voorkom. Eintlik 
behoort geen gevalle van bloednier aan-
gemeld te word nie omdat die entstof, 
as dit gereeld toegedien word, die siekte 
heeltemal behoort te voorkom.” 

Noodmaatreëls
Die eerste stap wanneer skape begin vrek 
en bloednier vermoed word, is om oor-
matige voerinname te voorkom. Verskuif 
veldskape na ’n swakker kamp en ver-
minder voerkraalskape se  proteïen- en 
koolhidraat-inname. Ent dan dadelik teen 
bloednier in. Hierdie maatreëls sal nie die 
skape wat reeds die gifstof afskei, kan red 
nie, maar kan dalk voorkom dat die proses 
in ander skape begin. 

Boere moet besef dat hulle eintlik ’n 
aanslag op die diere se weerstand teen 
bloednier maak wanneer hulle die voeding 
van hulle skape verander. Die antwoord bly 
gereelde inenting.

Vir meer inligting, skakel dr Danie 
Odendaal by 082 454 0532.

Bloednier by skape
Deur Izak Hofmeyr
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