
Die lakterende melkkoei is seker een van die
moeilikste proefdiere in veekundige navorsing. Indien
verterings- en balansproewe met melkkoeie uitgevoer
wordverporsaak dit 'n redelike omverwerping van die
dier se natuurlike versorgingsroetine. Verder het enige
steurnis van die aard oor die algemeen 'n direkte in-
vloed op voerinname en melkproduksie, wat besonder
nadelig is wanneer hierdie diere as proefdiere vir balans-
studies gebruik word.

Die uitvoering van verteringsbalanse per se, behels
o.a. die kolleksie van totale urine en faeces vir 'n voor-
afbepaalde periode. Somrnige navorsers (Balch, Johnson
& Machim, 1962) het spesiale geboue vir hierdie tipe
proefwerk ontwerp. Tuie en apparaat vir die aparte
skeiqing en kolleksie van urine en faeces is ontwerp
en verander deur verskeie werkers (Forbes, Bratzler,
Black & Branan, 1937; Ballinger & Dunlap, 1946; Hobbs,
Hansard & Barrick, 1950; Gorski, Blosser, Murdock,
Hodgson, Soni & Erb, R.E., 1957). Meer moderne teg-
nieke vir die tot* kolleksie van urine met behulp van
'n kateter (Moller, 1967, Neitz & Hartman, 1974)
en totale faeces-kolleksie metbehulp vim 'n rnisvoor-
skoot (Moller, 1967) of rnisgeut (Pienaar, 1975) maak
balansproewe makliker. Swaar en gekompliseerde tuie
is nou niemeer nodig nie. Om hierdie rede is 'n ligte
en eenvoudige tuig ontwerp vir metabolismewerk met
melkkoeie.

Die tUig word· skematies weergegee in Fig. 1.
Dit bestaan uit die volgende dele:

(a) Nekband, borsband en rugbande

Die nekband,borsband, en· rugbande word ge-
maak van gladde tUigleer wat 30 mm breed en
5 mm dik is. Die onderskeie lengtes van die bande
is: Nekband I 600 mm; Borsband I 900 mm en
Rugbande 1 100 mm elk.
Die nekband enborsband is op plekke opgedik
met viIt (Fig. 1) 75 mm breed en 15 mm dik.

Die stertriem is gemaak van gladde tuigleer en
is 22· mm breed en 4 mm dik. Dit is gedeeltelik
oorgetrek met sagte gladde tuigleer met 'n dikte
van 2 mm. Die stertriem het 'n lengte van 800
mm.

Die misvoorskootbande is gemaak van gladde tuig-
leer 5 mm dik en 30 mUl breed. Dit het 'n ver-
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chroomde swaaiknip (3~:·iIlin)QPdie een kant. Die
band het 'n lengte van 3PO:min:<'

Brugkussings (Fig. 2) i
:1. . To'. .

Die brugkussings beslltan uit 'n metialbrug (5 mm
ronde staal) wat met?Plastiefverf b,.edekis met twee
kussings' daara;m .~~ti,Sod~r,·dh gedeeltelik om
die metaalb(4~J(:an.i~!UH.··
Die kussingbasisis.tervaardig van gladde tuigleer
5 mm dik en het 'n oppervlakte van 200 mm by
140 mm. Die kussing is wigvormig gestoffeer
met yilt (Fig. 2) .en oorgetJ"ek met sagte gladde
tUigleer (2 mmdik). .



Fig. 2 Skets van die brugkussing van 'n metabolisme-
tuig vir me/kkoeie

AIle gespes vir aanhegting van die nekband, bors-
band, rugbaI1de en misvoorskootbande is 40 mm
verchroomde staalgespes van die dubbeltipe met
'n roller.

Gespes vir aanhegting van die stertriem is 18 mm
verchroomde staalgespes van die dubbeltipe met
'n roller.

Op die kruiskussing is 'n addisionele verchroomde
swaaiknip aangebring om die stert aan vas te
maak.

Omdat die tuig s1egs 'n massa van ongeveer 3,5 kg
het, word dit gemaklik deur 'n koei gedra.

Die swaai-aksie van die twee brugkussings sowel
as die dubbele steunpunt, weg van die kruis van die dier,
veroorsaak dat die krag wat deur die tuig oorgedra
word aityd vertikaal uitgeoefen word. Daarom is dit
nie nodig om die tuigbande baie styf vas te maak nie
en is 'n buikgord ook nie nodig nie. Die stertriem ver-
hoed dat die agterste gedeelte van die tuig swaai en
afro!.

Die tuig is in energiebalansproewe met melkkoeie
op die proef gestel en het baie doeltreffend gewerk met
'n misvoorskoot. Daarom word faeces slegs eenmaal
of tweemaal per dag gekollekteer.

Die opkoppeling van die tuig is baie eenvoudig
en geen ondervinding is nodig vir die gebruik daarvan
nie.

Die outeurs wi! graag die volgende persone en
instansies bedank:

Kollegas van die N.I.V.S. vir waardevolle same-
werking.

Die firma LB. Joffe en Kie vir hulp met die ont-
wikkeling en vervaardiging van die tuig, in besonder
mm. J. Sulista van hierdie firma.
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