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FOKUS

syfers wat die voeromsettings-
doeltreffendheid is. Die voer-
rekening maak dít ’n noodsaak-
likheid om so presies te meet.
“In die verlede is fase C-toetse

in die beesbedryf afgeskeep,
maar hierdie syfers raak al hoe
belangriker veral omdat geno-
miese ontleding die toekoms is.
Die betroubaarheid en voorspel-
baarheid van produksiesyfers is
baie belangrik vir die bedryf.
“Fase C het nie wegkruipplek

nie. Ons weet watter bulle die
beste presteer enwatter nie.Oor
vier of vyf jaar gaan jy moeilik
’n bul verkoop kry teen ’n goeie
prys as hy nie ontleed is nie.
Vroeër is te veel op slegs feno-
tipe besluite geneem.”
Venter verwys na die Bons-

mara-bul wat in Julie ’n rekord-
bedrag van R1,8 miljoen op ’n
veiling van Up George Bons-
maras behaal het. “Daardie bul
se grootste bate is sy syfers. Hoe
anders belê jy so ’n groot bedrag
in jou kudde se toekoms?”
Hy toets self 30 tot 50 bulle-

tjies op ’n slag by sy fase C-toets-
stasie en sien uit daarna om sy
goeie bulle op 12 September op
die mark te sit.

SYFERSPRAAT
Landbouweekbladhet in die uit-
gawe van 16 Februarie vanjaar
’n onderhoudmet Serfontein ge-
voer oor sy fase C-toetstasie en
wat die uitslae vir hom beteken.
“Uit ’n ekonomiese oogpunt is

seleksie vir voerdoeltreffendheid
drie tot ses keer belangriker as
die seleksie vir die gemiddel-
de daaglikse gewigstoename
(GDT). Hoe swakker die voe-
dingstoestand, hoe groter word
die verskil. Inligting uitAustralië
wys dat dit in uiters ekstensiewe
toestande 14keer belangriker is.
“Naas reproduksie is voer-

doeltreffendheiddiehoogstemet
wins gekorreleer. Dit het geen
nadelige newe-effekte nie, soos
in die geval van seleksie virGDT
wat geboortegewig kan ver-
hoog,” sê Serfontein.

M
nr. Nick Serfon-
te in , voors i t ter
van die bekende
Sernick-groep bui-
te Edenville in die

Vrystaat, is ’n voorloper wan-
neer dit kom by fase C-toetse.
Dié boerdery was in 1990 die

eerste in Suid-Afrika wat ’n pri-
vate fase C-bultoetsstasie op-
gerig het. Dit is onlangs met ’n
splinternuwe ingevoerde DeLa-
val-toetsstasie vervang, met 18
voerstasies wat elk 12 diere kan
huisves. Altesame 216 diere kan
dus per siklus getoets word in
drie toetssiklusse per jaar.
Dienuwe stelsel het die jongste

sagteware engeemeer énakkura-
ter inligting as die vorige een.
Nóg telers besef die voordele

van faseC-toetse. Sommige, soos
Serfontein, is al geruime tydbesig
met die toetse om voerdoeltref-
fendheid te meet. Onder hulle is
bekendetelers, soosmnr.Boeram
Venter van Disco Bonsmara
naby Addo in die Oos-Kaap.
AnderBonsmara-telers isweer

aan die begin van hul ervaring
met die stelsel enwag op die eer-
ste uitslae. “Ek sal oor ’n paar
maande goeie terugvoering kan
geeoorwatdié toetse virmykud-
de en seleksieproses beteken,”
sê mnr. Izak Cronjé van Leeuw-
bultBonsmarasnabyTheunissen
in die Vrystaat.
Almal se boodskap is: Die

belangrikheid van voerdoeltref-
fendheid is onderskat, en dit
gaan telers met ’n goeie begrip
van betroubare datawerwing en
die interpretasie daarvan verg
om beter teelbesluite te neem
en die Bonsmara-ras te verbeter.
“BenewensmyBonsmarashet

ekook ’nhoenderboerdery.Daar
meet ons tot op drie desimale

TEGNOLOGIE PROMOSIE

Bonsmarasblink
uitinfaseC-toetse
Suid-Afrikaanse Bonsmara-telers lê opnuut klem op voer-

doeltreffendheid. Dít is duidelik aan die getal fase C-toetsstasies
waarby Bonsmara-telers goed inskakel en self ook opgerig het.

NAVRAE:Mnr.LouisSteyl,
rasadviseurbyBonsmaraSA,
e-pos: louis@bonsmara.co.za;
tel.0848159487.
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InSernick seeieBonsmara-stoeteryhet symetingsvir voerdoel-
treffendheiddieafgelopesewe jaar reusevorderingbewerkstellig
met2764bullewatoordié tydgetoets is.Diegemiddeldedaaglikse
gewigstoename ismet0,2kgperdagverbeter (GRAFIEK 1 ), endievoer-
omsettingsverhouding ismet 1,8kgvoerperkilogramgewigstoename
verminder (GRAFIEK2 ).


