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Die maatstawwe wat in die 
voerkraalbedryf gebruik 
word om die prestasie van 
diere te meet, is voerin-
name, gewigstoename, 

voeromsetverhouding en uitslagpersen-
tasie. Hierdie maatstawwe verskil tussen 
rastipes en word beïnvloed deur faktore 
soos temperatuur, reën, hantering, produk-
siestelsel, voer en groeistimulante.

Diere se voerinname
Voerinname kan gedefinieer word as die to-
tale voer wat aan ’n dier voorsien word mi-
nus die voer wat geweier is. In ’n kommer-
siële voerkraal word die inname hoofsaaklik 
deur siektes, spanning, voervermorsing, 
klimaat en die vog- en veselinhoud van die 
voer beïnvloed. Klimaat wissel die meeste 
en het ’n groot impak op voerinname. 

Oor die algemeen verlaag inname met 
hoër omgewingstemperature en dit ver-
hoog met laer omgewingstemperature. Die 
hoofrede hiervoor is die hoeveelheid hitte 
wat tydens fermentasie (in die rumen) ge-
produseer word, asook vertering (in die laer 
dermkanaal) en metabolisme van voedsel 
wat deur die dier gevreet word. 

Met hoë voerinnames styg die dier se 
hitteproduksie en pas die dier sy vrywil-
lige voerinname aan deur meer te vreet in 
kouer weersomstandighede. 

In teenstelling hiermee verlaag die dier 
se inname wanneer dit warm is weens die 
hitte wat as ’n resultaat van bogenoemde 
verteringsprosesse geproduseer word. 

Dit is moeilik vir diere om van liggaams-

hitte ontslae te raak en hulle gebruik addisio-
nele energie daarvoor – dus pas die dier sy 
vrywillige inname aan om hitte te kontro-
leer. Voerinname is positief gekorreleer met 
gewigstoename, terwyl die die voeromset 
mettertyd in doeltreffendheid afneem. Dus 
moet ’n hoër inname nagestreef word om 
gewigstoename te bevorder. 

Die vrae wat hieruit ontstaan, is: Hoe 
lank moet die voertydperk wees om steeds 
’n doeltreffende voeromset te handhaaf en 
wins te genereer? Is daar verskille tussen  
rastipes en indien wel, wat is die ekono-
miese uitwerking daarvan?   

Daaglikse gewigstoename
In die bedryf word na gewigstoename verwys 
as gemiddelde daaglikse toename (GDT). 
Gewigstoename word hoofsaaklik deur 
voerinname, watergehalte en beskik- 

baarheid, die voer se voedingswaarde, 
spanning en siektes beïnvloed. Voerkraal-
rantsoene word geformuleer om aan al die 
dier se voedingsbehoeftes te voldoen en 
optimale groei moontlik te maak. 

Groeikurwes verskil tussen rastipes 
ten opsigte van tempo en hoeveelheid 
in verskillende groeistadia, onder andere 
weens genetika. Die tempo is gekoppel aan 
die rastipe se ouderdom wanneer volwas-
senheid bereik word. Rastipes wat vroeër 
volwassenheid bereik (kleinraamtipes), 
het gewoonlik ’n laer gewigstoename 
in die voerkraal en bereik vroeër A2/3-
slagklassifikasie. Die teenoorgestelde geld 
vir rastipes wat later volwassenheid bereik 
(grootraamtipes). 

Die voeromsetverhouding (VOV) is ’n 
uitdrukking van die vermoë en doeltref-
fendheid van die dier om voer in gewig 
om te skakel. Die eenvoudige formule 
van voerinname per dag, gedeel deur die 
gewigstoename per dag, word gebruik om 
hierdie verhouding te bereken. Dit word 
uitgedruk in terme van hoeveel kilogram 
voer die dier nodig het om 1kg lewende 
gewig swaarder te word. Met ’n GDT van 
1,5kg en voerinname van 10kg/dag is die 
verhouding 6,67:1. Dit neem dus 6,67kg 
voer om 1kg lewende gewig aan te sit. ’n 
Laer verhouding is doeltreffender – dus 
minder voer vir dieselfde produksie. 

Verskillende rastipes het uiteraard ver-
skillende VOV’s wat deur al bogenoemde 
faktore in terme van inname en groei beïn-
vloed word. Die ekonomiese afleiding is dat 
’n rastipe met ’n laer VOV meer winsgewend 
gevoer kan word.  

Rol van uitslagpersentasie
Die uitslagpersentasie stel die hoeveel-
heid karkas (vleis en been) voor ná slagting 
teenoor dié van die lewende dier. Dit word 
bereken op leëpensgewig en kouekarkas- 
gewig. Die doel is duidelik om na ’n hoër uit-
slagpersentasie te streef, wat dus opbrengs 
per dier en sodoende inkomste en wins 
verhoog.  

Die uitslagpersentasie verskil tussen 
rastipes as gevolg van elke rastipe se 
genetiese potensiaal om vleis te produ-
seer. Groeistimulante, of meer spesifiek 
beta-agoniste, word in die voer van voer-
kraalbeeste gebruik om onder andere 
spiermassa te verhoog in die laaste fase 
van voeding. Met die gebruik hiervan 
word die uitslagpersentasie, tesame met 
spiermassa en verhouding tot vetweefsel, 
verhoog.
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Tabel 1: Parameters van elke prestasie-maatstaf wat algemeen in Suid-Afrikaanse 
voerkrale voorkom.

Prestasiemaatstaf Eenheid Parameters

Voerinname per dag Kg 8 – 13

Gewigstoename per dag Kg 1,2 – 2

Voeromsetverhouding (Kg) : 1 5,5 – 6,8

Uitslagpersentasie % 52 – 60

Volg ons by die  Twitter-handvatsel  
@veeplaas1 en gebruik #precisionfeedlotting 

vir die jongste inligting oor die voerkraal-
proef.


