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Die plaasGlen Almond is in die Barkly-Oosdistrik
gelee.In werklikheidis dit twee
bo-op die Drakensberge
plase met 'n totale oppervlaktevan ongeveer3 800 h
wat as 'n eenheidgeboerword. Die topografiekan beskryf word as hoogliggendegolwendeplato's met steil
hange.Die hoogte bo seespieelis ongeveer2 000 m en
gevolglikis die klimaat betreklik straf met koue winters
'n
en
relatiewekort somer.Met weglatingvan die uiterstes varieerdie jaarlikserednvalvanaf 630 tot 900 mm.
Dit is uitsluitlik 'n grasvelddeelen die oorheersende
grassoort is rooigras (Themeda triandra). Bewerkbare
oppervlakte is beperk maar die swaar swart turfgrond
is besondervrugbaar.So veel so dat lusern en graangewassesonder enige bemestingsuksesvolverbou word.
Wat die boerderystelselbetref kan dit beskryf word as
'n wolskaapboerderymet ongeveer5 000 Merino skape.
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Kampe
Die eersteprobleem waarmeete doen gekry is, is
die gebrek aan kampe.Toe die plaasin 1955 onder die
grondbewaringswet
beplan is, was die plaasin nagenoeg
10 kampe verdeel.Daar is dus eerstensmet die onderverdeling van kampe begin en nadat ongeveer100 km
draad gespanis, is die plaas tans in 88 kampe verdeel.
Die weidingstelselwat aanvanklikgevolgis, was hoofsaaklik toegespitsop veldherwinning.Gelukkig was die klimaat veral die reenvalin hierdie beginjarebaie gunstig
met die gevolg dat die natuurlike veldbedekkingverbasendvinnig herstel het.
Vordering in wolproduksie
'n

Teleurstellendeaspek was egter dat ongeagdie
'n
verbeteringin die veld daarnie merkbareverhogingin
wolproduksievoorgekomhet nie. Daar is toe in 1962
besluit dat die bestaandeseleksiemetode,
naamlik die
klassering,gemodernialgemeentoegepasteoog-en-hand
seer moet word. Gevolglik is vir die agtereenvolgende
jare vagmassas
van jongooie ingewin.Op grond van hierdie inligting is bereken dat met die verkrygingvan die
maksimum moontlike seleksiedifferensiaal
sou die jaarlikse vordering in wolproduksieminder as een persent
wees.
Met so 'n stadigevorderingen met die heersende
lae pryse van wol is besluit om ander moontlikhedevir
die verhogingvan produksiete ondersoek.
Kuddestruktuur
Eerstensis aandaggegeeaan die komponentebinne die kudde wat by die produksievan surplus skape
betrokke is. Met die teenswoordigeterminologie van
hierdie soort van stelselanalise
kan geseword dat daar
'n vloeidiagram van die produksie van
surplusskape
opgestelis. Hierdie diagramword in Fig. I aangetoon.

r09

Fig. 1

Vloeidiagram van die produksie van surplus
skape

Met behulp van hierdie vloeidiagramen die nodige
kudde statistiekeis berekendat die produksievan surplusskape minder as 309, per jaar was. Hierdie lae
omset van surplusskape
kon aan twee faktore toegeskryf
word. Die eersteis dat die ooikudde minder as 50 eovan
die totale skaappopulasie
op die plaasuitgemaakhet en
tweedensdat die reproduksievan die kudde met 'n
van ongeveer80?oook laagwas.
speenpersentasie
Dit is voor-die-hand-liggend
dat daar 'n besluit
geneem moes word oor watter een van hierdie twee
faktore eerste aandagmoet geniet. Daar is besluit dat
aangesiendie hamelkudde slegs indirek deur middel
van die ooikudde 'n bydrae tot die produksievan surplus skape maak, hierdie kudde kleiner gemaakmoet
word en dat die hamelsdus stelselmatigmet ooie vervang moet word. 'n Verdere oorwegingvir hierdie besluit was dat dit bekend is dat dit nog veel langer sal
neem om die reproduksievan ooie met seleksiete verhoog as wat dit sou neemom wolproduksiemet seleksie
te verhoog.Weer eens is met behulp van die vloeidiagramen die nodige kuddestatistiekeberekendat indien die ooikudde tot 70 eovan die totale skapeop die
plaasvermeerder
word, sal dit die produksievan surplus
skapeverhoogtot 1 559" As ons met die bestaande
kuddestruktuurhierdie doelwit wou bereik deur te
selekteervir meerlingesou dit ongeveer40 jaar geneem
het om dieselfdepersentasie
surplusskapeper jaar te
produseer.

Beperkte landerye
Hoewel die moontlikheid om die produksievan
surplus skapeop so 'n eenvoudigemanier en ook binne
'n
betreklike kort tyd te verhoog,baie aantreklikvoorgekom het, was die probleem die beperkte landerye
waarop die ooie kon lam en ook die wisselvalligheid
v4n die beskikbaarheidvan groenvoer.Om hierdie probleem op te los is as uitgangspuntgeneemdie feit dat
hamelswat deur die jaar op die veld aangehouword hul
liggaamsmassa
en kondisiebevredigend
handhaaf.Verder
is ook aanvaardat die enigsteverskil tussen'n hamel en
'n
teelooi uit 'n voedingsoogpunt
gesien,is die bykomstige voedingsbenodigdhede
gedurendelaatdragtigheid en laktasie,en dit is ook aanvaardat hierdie benodigdhedenie noodwendigdeur groenweidingverskaf
moet word nie. Daar is gevolglikbesluit om as 'n proef
ongeveer200 ooie op die veld te laat lam deur hulle
gedurendedie laaste6 wekevan dragtigheiden die eerste
6 weke van laktasiedie nodigebyvoedingte gee.
Op ongeveertwee maandeis die lammersvan hierdie ooie gespeenen hulle het gemiddeld20 kg geweeg
wat 'n bevredigendedaagliksemassatoename
van ongeveer 250 g per dag verteenwoordig.Dit is inderdaad
gelykstaandeaan die beste resultatewat in die verlede
op groenweidingverkry is.
Betolendheid
Die enigstevraagwat nou beantwoordmoesword
is of dit betalend is om lammersop hierdie manier te
produseer.Dit beteken dat bepaal moes word wat die
invloed van die bykomstigeuitgawesop die produksiekoste van die groter getal surplusskapeis. Die volgende
vergelykingis gebruik om die produksiekostevan surplusskapete bereken:
. . . . .1. .
x_A-(B.C)
D
waar X = die produksiekosteper surplusskaap;A = totale koste per skaap per jaar; B - gemiddeldewolproduksie per skaap per jaar; C = die gewaarborgdeprys
per kg wol en p = jaarlikseomset van surplusskapein
die kudde.
In terme van bogenoemdevergelyking is die probleem wat opgelos moet word die vraag met hoeveel
kan A verhoog word (die totale uitgawes/skaapper
jaar) vir 'n seker vermeerderingvan D (d.i. die produksie van surplus skape) sonder dat X (die produksiekoste) styg. Om weer eens van 'n vergelykinggebruik
te rnaakkan hierdievraaggeskryfword as
1=X(Y'D)+(BxC)
A
waar f = die maksimum faktor is waarmeeA (die uitgawes/skaapliaar)
vergroot kan word as D (die getal
'n
surplus skape/skaapljaar) met
faktor van y vermeerder.

Hierdie berekeningskan natuurlik vir volwaardige ekonomiese analisesaansienlik verfyn word maar
vir algemenebeplanningsdoeleindes
verskafdit voldoende werkbareaanduidines.

Same

Oorbeweiding
Dit het ongelukkig gou geblyk dat die finale antwoord nie gel6het in die oplossingvan hierdietwee eenvoudige vergelykingsnie. Die belangriksteprobleem wat
ondervindis, is dat die surpluslammersnie betyds van
die veld af bemark kon word nie. Die gevolgwas dat die
hamelsnie met 'n gelyke getal ooie vervangis nie maar
dat daar nou in die plek van elke hamel 'n ooi en 'n
gespeendelam was. Behalwedie gevaarvan oorbeweiding sou dit ook meebringdat die toelaatbaredrakrag
oorskry word. Gevolglik is daar besluit om die surplus
lammersop 6-8 weke ouderdomte speenen in'n voer.
kraal af te rond.
Behuising
Aanvanklik is die lammers in oop krale gehuisves
en was hul prestasieook bevredigend.Opeenvolgende
groepelammershet egter stelselmatigswakker presteer
en die voerinnames
gedurendedie warm maandewasook
te laag. Dit het ook geblyk asof daar 'n ophoping van
koksidiose in die kraal voorgekom het. Gevolglik is
daar besluit om oorwegingte skenk aan die moontlikheid om 'n skuur met hortjiesvloereop te rig. Aangesien dit 'n aansienlikekapitale beleggingbehels moes
daar weer eensvasgestel
word of dit moontlik is om so
'n
ondernemingbetalendte bedryf. Vir hierdie doel is
die faktore wat betrokke is by die inkomste en uitgawevan intensiewevetmestingvan vroeggespeende
lammersin die volgendevergelykinggeskryf:
P= (MM xtJeo x c/kg) - (Bw + (MT x c/kgMT) + V)
Waar P = minimum profyt per lam wat nodig is om die
ondernemingrenderend te maak; MM = bemarkingst/kg = netto inkomste
massa;U9o = uitslagpersentasie;
=
per kg karkas; BW
beginwaardeof produksiekoste
van 'n vroeggespeende
lam; MT = fil&sSiltoename in
voerkraal; cTkg MT = totale koste per kg toename in
voerkraal en V = verw?Bte verliese. Vir die doel van
die huidige besprekingsal ons net aandagskenk aan die
koste per kg toenamein die voerkraal.Dit is saamgestel uit behuisingskoste,
voerkoste,arbeidskosteen diverseitems soos dosering,enting ens. Aangesienal die
ander kostes behalwedie behuisingskoste
bekend was,
kon bereken word dat die behuisingskoste
om die ondernemingrenderendte maak nie 3,5c per kg massatoenamemoet oorskrynie.
Die goedkoopstewaarteen 'n geskikte skuur opgerig kon word was R5 600. Teen loeo rente en 5 eo
depresiasieis die vaste koste dus R840 per jaar. Dit
betekendat die totale massatoename
in die skuur 24 00A
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Tabel I

Uit bostaandeTabel blyk dit dat die prestasievan
die drie tipe lammersin goeieooreenstemming
is met dit

Somestellingen koste van rantsoenvir die vetmestingvan
vroeggespeendelammers
Prys

Hoeveelheid Voersoort

24 kg
24 kg

Grashooi

48 kg
2ke
1 , 5k g

Mielies

=

26,4

=

79,2
288,0
40,0

g,3 c/kg
t/t g
o,?5

=

14,0

=

75,0

TOTAAL

=

522,6

Vismeel
Ureum

Maal en verkorrelingskoste

toon het dat die lammers uit die drie-raskruisingdie
beste gepresteerhet veral as die beter graderingook in

Koste

I ,1 c/kg
3,3 c/kg
6,0 c/kg
2o,oclkg

Lusernhooi

wat verwag kon word. Hoewel hierdie reSultatege-

=
=

aanmerkinggeneemword, het dit nie die bykomstige
'n
bestuursproblemeom so
ingewikkeldetelingstelsel
uit te voer, regverdignie. Daar is dus besluit om slegs
Merino-ooieaan te hou en hulle drie keer in twee jaar
te laat lam. Om in te pas by die bekendeseisoenssiklus van die ooie word die paartyegere'dlom met die
maande November, Februarie en Julie saam te val.
Slegs voldoende ooie word met Merinorammegepaar
om die nodige vervangingsmateriaal
te teel, terwyl die
resmet S.A. Vleismerinoramme
eekruisword.

kg moet weesom die koste aan behuisingop 3,5c per
kg massatoename
te staan te bring. [n terme van getal
lammersbetekendit dat as die gemiddeldetoenameper
lam 20 kg is d.w.s.gespeenen na die skuur oorgeplaas
op 20 kg en bemark op 40 kg moet I 200 lammersper
jaar in die skuur vetgemesword. 'n Skuur van 23 x 14 m
het na toelating vir gangeen voerbakkeongeveer215
vir lammers.Teen 'n digtheidvan 0,45
vk m staanspasie
'n keer
vk m per lam kan dus slegs600 op
in die skuur
gehuisvesword. Dit beteken dat die lamtye so geredl
moet word dat minstenstwee stelle van 600 lammers
per jaar met 'n interval van ten minste 3 maandebeskikbaar moet wees.
Die samestellingvan die rantsoenwat tans in die
voerkraal gebruik worfl, word in Tabel I aangetoon.
Die veldhooiwat in hierdierantsoengebruikword,
word op spaarkampegesny en bestaanhoofsaaklikuit
rooigras.Verder blyk dit uit Tabel l, dat die verhouding van nrvoer:kragvoerfeitlik 50 : 50 is. Om dusdie
'n relatief
lywige rantsoente
maksimum inname op so
kry, word al die bestanddeledeur 'n 6 mm sif gemaalen
verkorrel.Die prestasievan die lammersin die voerkraal
word in Tabel2 aansetoon.

hobleme
Die grootste verliesehet voorgekom tydens vervoer na die mark. In een gevalhet 35 uit 50 lammers
van 'n besendingin die trok gevrekvoordat hulle by
die mark aangekomhet. Aangesiendie treinrit na die
naaste mark 4-5 dae duur is dit reeds 'n betreklike
strawwe spanning.Sommigevan die lammershet blykbaar aan kopervergiftiginggevrek maar asidoseis ook
vermoed.Hierdie vrektesis egter feitlik heeltemaluitgelek te gebruiknie en
skakeldeur geenkoperbevattende
'n
deur oor te skakelna hod ruvoer dieet.
Nadat oorgeskakelis na 'n hoe-ruvoerrantsoenis
ook geenproblememeer ondervindmet die aanpassing
van die lammersin die voerkraalnie. Geen probleme
word dus tans meer ondervindmet asidoseen lamanitis
nie.
Samevattendkan ges€ word dat vleisproduksie

Tabel2

uit hierdie wolskaapkuddeverhoogis vanaf 'n jaarlikse

hestasie van vroeggespeende
lammersin voerkraal

omset van minder as 30% surplusskape tot meer as
55e6.Waar die vleisproduksie
aanvanklikslegsuit sur-

Besonderhede

Merino

Voerinname/kg liggaamsmassa(kg/dag) 0,048
6,2:l
Voeromsetting
32,2
Voerkoste/kgtoename
38
Uitslag 9e
81,5c
Voerkosteper kg vleis

plus ou ooie en surplusvolwassehamelsbestaanhet is

S.A. Vleismerino
Dormer x F I
x Merino

0,051
5,6:1
29,1
42
66,',t
c

meer as 809ovan die slagskape
wat vandagbemarkword
superlammers.Hierdieproduksieis verkry deur die kuddestruktuurso te veranderdat die maksimumpersenta-

0 ,0 5 5
5 , 11:
26,52
42
60.7c

sie ooie op die natuurlike veld kan lam en ook in die
afrondingvan die vroeggespeende
lammersin die voerkraal word die maksimumhoeveelheidruvoer sebruik.
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