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'n Groot gedeeltevan
die sisalplantin die vorrn van
pulp kom na ontveseling wy as afvalmateriaal. In die Bantoegebeidevan Suid-Afrika sal nagenoeg14 000 tot16000
ton droe materiaalin die vorrn van sisalpulpteen 1975 geproduseerword (penoonlike mededeling,Bantoe Administrasie en -Ontwikkelng, 1973). Indien die voedingswaardevur
hierdie afvalproduk sodanig is dat dit bewedigend as veevoer aangewendkan word, kan dit'n betekenisvollebydrae
lewer tot groter stabiliteit aan sowel die diereprodulsie as
die sisalnyverheid in hierdie gebiede.
Bemoedigende innamesyfers van sisalpulp deur vleis.
beesteis in Kenia verkry deur Rodseth(1965). Ook as aanrnrlling tot melkrantsoene(Laksesvela& Said, 1970) skyn
sisalpulp moontlikhede in te hou. Hierdie ondersoek stel
hom ten doel om meer inligting aangaandedie voedingswaardevan sisalpulp deur skape te verkry.
Die sisalprodukwat beskikbaar was vir hierdie proewe
het ongeveer4,99olang veselsop droi basisbevat wat verwyder is. Derhalwe is slegp die ontveselde pulp gebruik
Die chemieseanalisevan hierdie produk word in Tabel I weergegee.Die waardessoosverkry deur werkersin OosAfrika is vir vergelykingsdoeleindesook in die tabel ingesluit.
Daar is duidelik aansienlike verskile tusen die sisalpulp wat in hierdie studie gebruik is en di6 wat deur die
werkers in Oos-Afrika gebruik is. Die belangrikste venlcil
uit 'n vs€dingsoogpunt is in stikstofinhoud wat die produk
in hierdie studie ietwat gunstiger rnaak. Die abnormale hoe
'n
asinhoud is waankynlik te wyte aan relatief ho€ silikainhoud.
'n
Sisalpulp het ondenkeidelik 20, 30 en 40eovan
basisrantsoenvervang en is in di6 vorm aan 3 groepe proefskapevan 4 per groep op onderhoudgevoer.Besonderhede
van die basisrantsoenword in Tabel 2 uiteengesit.
Volgens die reeds bepaaldeVE-waarde van die basisrantsoen (Tabel 2) en'n vooraf geskatte waarde vir die
sisalpulp (Szeoverteerbaar)is die daagliksevoedingBbehoeftes vir elke proefdier beraam. Soos later sou blyk was die

verteringskoeffisientwat aan die sisalpulp toegeken is te
laag. Gevolglik is die proefdiere ietwat bokant onderhoud
gevoer.
Die VE-waarde van die proefrantsoenewas onderskei del i k79,50 t 1,31:76,68 I 1,83 en 75,5 7 ! l, 63eo
vir die 20, 30 en 40eosisalbehandelings.
Die skynbare verteringskoeffisient van die sisalpulp is bepaal volgens die
model Y = a + bx, waar Y =%oVEvan die totale proefrantsoeneooX = % si sal pul p.
Deur gebruik te maak van die vervangingsmetode,
bestaan die moontlikheid dat interaksie tussen voerkomponente die verteerbaarheidvan individuele komponente mag
beihvloed.So 'n interaksiesou veroorsaakdat:
'n
l.
reguit lyn die data nie bewedigend beskryf nie,
2.
daar nie 'n nou ooreenkoms tussen die VE-waarde
van die basisrantsoensoos eksperimenteel bepaal en
soosberaamdeur regresie, sal weesnie.
Daar kovariansie-analiseis vasgesteldat die data nie
betekenisvol afwyk van 'n reglynige verwantskap nie. Derhal w ei s di e l yn Y = 83,18-0,20X ; r = -0,74, S u . * =145,
gep3s. Soos blyk uit Tabel 2 is daar bykans g6en verskil
tussen die verteringskoeffisient van die basisrantsoensoos
bepaal en die verteringpkoeffsient soos beraam deur lini€re
regressienie.
Dit volg uit die vergelykingdat die sisalpulp 63,l8eo
verteerbaarwas op onderhoud, wat baie nou ooreenstem
met die syfer van 62eo,soos deur l-aksesvela& Said (1970)
aangedui.
In 'n daaropvolgendeproef is vasgesteldat bewedigende vrywillige innames verkry is waar sisalpulp tot soveel
as 609ovafl die proefrantsoen op droe basis uitgemaak het.
Op hierdie basisberaam,het die inname van sisalpulp alleen
ongeveer900g DMl45A kg/dag beloop.
In die lig van hierdie resultate blyk dit dat sisalpulp
waankynlik 'n bewedigende goedkoop aanvulling in produksierantsoenevan skapesal wees.
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