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Seleksie vir doeltreffende voerverbruik by vleisbeesteling

S
oos met enige ander besig-
heid, berus ’n volhoubare 
vleisbeesboerdery op normale 
besigheidsbeginsels. Die twee 
belangrikste beginsels is om 

die insetkoste so laag as moontlik te 
hou, terwyl die eindproduk se gehalte en 
hoeveelheid verhoog word. Wanneer ’n 
vleisbeesprodusent nie sy winste volhou-
baar kan optimaliseer nie, is dit nie ’n 
volhoubare stelsel nie.

Dit is alombekend dat die belangrikste 
eienskappe by vleisbeesproduksie dié is 
wat vrugbaarheid en oorlewing beïnvloed. 
Wanneer die reproduksienorme in ’n kudde 
bevredigend is, is die volgende belangrike 
eienskap die groeidoeltreffendheid van die 
dier. Hoe doeltreffender ’n dier voer en/of 
gras na vleis kan omsit, hoe 
winsgewender is sulke diere.

Voeromsetverhouding 
(VOV) of die vermoë van ’n 
dier om voer in ’n verkoopbare 
produk om te skakel, word 
uitgedruk as die hoeveelheid 
voer wat die dier ingeneem 
het om met een kilogram 
liggaamsgewig toe te neem. 
Die VOV het van 7,1kg voer 
per 1kg vleistoename in 
die laat 1970’s tot ’n gemid-
delde VOV van 5,5kg voer per 
1kg vleistoename in 2016 
verbeter. 

Residuele voerinname
Nadat die vark- en pluimveebedryf egter 
met groot sukses vir residuele voerinname 
(RFI-toetsing) geselekteer het om diere se 
doeltreffendheid te verbeter, het ’n debat 
ontstaan oor waarom RFI meer geskik is as 

’n doeltreffendheidsmaatstaf as VOV. 
Een van die negatiewe eienskappe van 

VOV waaroor gedebatteer word, is die feit 
dat VOV ’n deelsom is (voerinname gedeel 
deur liggaamsgewig-toename), met die 
gevolg dat ’n mens nie presies weet waar-
voor jy selekteer wanneer ’n genetiese teel-
waarde vir so ’n eienskap bereken word nie 
– hetsy vir diere met baie goeie groeigene 
óf diere wat bloot net minder vreet.

RFI verwys bloot na die verskil tussen 
die verwagte en werklike hoeveelheid voer 
wat ’n dier tydens ’n groeitoets gevreet het. 
Net soos in die geval van VOV, is ’n laer RFI-
waarde meer gewens. Dit is belangrik om 
daarop te let dat beide VOV- en RFI-bere-
kenings slegs van ’n groei- en voerinname-
toets bereken kan word.

Genetiese veranderings
Een van die gewenste kenmerke van 
die berekende RFI-waarde is dat dit 
onafhanklik is van enige ander groei-
kenmerk. Seleksie vir die fenotipiese 
berekende RFI-waarde behoort dus 
nie genetiese veranderings in ander 
kenmerke soos groei, speengewig, 

jaargewig, gewig op 18 maande, raam-
grootte of liggaamslengte teweeg te 
bring nie. 

Dit klink voordelig, maar impliseer 
dat jy diere sal selekteer met uitste-
kende RFI-waardes wat glad nie gegroei 
het nie – dus ’n vleisbees wat nie doel-
treffend vleis produseer nie. Indien RFI 
dus as primêre eienskap vir seleksie 
oorweeg word, moet ook terselfdertyd 
vir gemiddelde daaglikse toename 
(GDT) geselekteer word.

Ekonomiese genetiese seleksie-indeks
Die oplossing bly steeds die toepassing 
van ’n ekonomiese genetiese seleksie-
indeks, wat alle ekonomiese belangrike 
eienskappe wat tot doeltreffende vleis-

produksie bydra in ’n enkele 
waarde insluit. 

Wanneer eerder vir so ’n 
ekonomiese seleksie-indeks 
geselekteer word, is die gevolg 
’n baie meer gebalanseerde 
dier met nageslag wat doeltref-
fender vleis produseer, sonder 
nadelige gevolge ten opsigte 
van ander eienskappe.

Dit is uit Tabel 1 duidelik 
dat indien diere bloot volgens 
hul genetiese RFI-teelwaardes 
geselekteer word, diere met 
baie swak groeigene en swak 

speengewigte geselekteer word.
Diere wat die minste vreet, is nie nood-

wendig die winsgewendste nie, maar eerder 
diere wat meer vleis neerlê in verhouding 
tot hul inname. Sinvolle seleksie berus dus 
op die logika om alle eienskappe in ag te 
neem wat ’n bydrae tot volhoubare winsge-
wende vleisproduksie lewer.
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Tabel 1: Lys van bulle met besonder goeie RFI-teelwaardes (alle 
teelwaardes word uitgedruk as ’n afwyking van ’n rasgemiddelde 
waarde van 100).


