
70  |  Landbouweekblad  |  www.Landbou.com  27 September 2019

FOKUS

vleisrasse vervang is met dubbel-
doelrasse wat ook wol lewer. 

Dit laat die vraag ontstaan 
waar die SA Vleismerino in 
die legkaart pas. Dié ras is ’n 
volwaardige dubbeldoelskaap 
wat hoofsaaklik vleis produ-
seer, maar ’n noemenswaardige 
wolinkomste verseker.

’n Ontleding van die bruto 
inkomste in ’n tipiese wol- 
skaapboerdery werp lig op die 
onderwerp en dra by tot ingeligte 
besluitneming en die toepassing 
van ’n deurdagte strategie.

 GRAFIEK 1  toon dat wol inder-

daad ’n beduidende finansiële 
bydrae tot die totale bruto in-
komste van ’n skaapboerdery 
lewer. Teen ’n speenpersentasie 
van 100 is die totale bruto in-
komste per teelooi R2 798, waar-
van wol R1 008, of 36%, bydra.

Vleisproduksie bly egter die 
hoofbron van inkomste en dra 
R1 790 per teelooi by. Selfs 
wanneer die speenpersentasie 
so laag as 80 daal en die totale 
bruto inkomste per teelooi tot  
R2 483 afneem, bly die bydrae 
van vleis tot wins maklik die 
grootste deurdat dit steeds 61% 
tot die bruto marge bydra.

Wanneer die speenpersentasie 
styg, word die bydrae van vleis 
tot die totale bruto inkomste pro-
porsioneel meer. Teen ’n speen-
persentasie van 160 dra vleis 
70% en wol 30% tot die totale 
bruto inkomste per teelooi by.

Hoewel wol dus ’n noemens-
waardige bydrae tot die bruto 
inkomste van ’n skaapboerdery 
lewer, bly optimale vleisproduk-
sie die kerndoelwit om winsge-
wendheid te optimaliseer – selfs 
by dubbeldoelrasse wat wol pro-
duseer, soos  GRAFIEK 1  illustreer.

KRUISTELING
Kruisteling bied ’n goeie ge- 
leentheid om vleisproduksie en 
die winsgewendheid van skaap-
boerderye te verhoog. Dit berus 
op die beginsel van heterose 
(basterkrag) om die ekonomie-
se eienskappe van die nageslag 
te verbeter.

Genetiese beginsels bepaal dat 
rasse geneties so veel moontlik 
van mekaar behoort te verskil 
om maksimum voordeel uit die 
heterose-effek te put. Omdat die 
SA Vleismerino as vaderras ge-
bruik is in die ontwikkeling van 
die Dohne-Merino, het die vraag 
ontstaan of Vleismerinoramme 
suksesvol in terminale krui-
sings met Dohne-ooie gebruik  
kan word.

In ’n onlangse studie in  
ekstensiewe toestande is Dohne- 
Merino-ooie vanuit dieselfde 
kudde op ’n ewekansige wyse 
in drie gelyke groepe van 100 
ooie elk verdeel.

Die eerste groep is met Dohne-
ramme, die tweede met ’n be-

Op sy hoogtepunt in 2018 was 
die wolprys sowat 60% hoër as 
in November 2016. 

Wolpryse het onlangs ver- 
swak, maar was verlede Novem-
ber steeds 31% hoër as in die 
ooreenstemmende tyd in 2016.

Die afgelope paar jaar se goeie 
vertoning van die wolbedryf het 
sonder twyfel belangstelling in 
wolrasse aangewakker, wat 
duidelik in die veilingspryse 
van Merino- en Dohne-Merino- 
ramme waargeneem kon word.

In praktyk is dié belangstel-
ling deurgevoer deurdat primêre 

B
uitengewoon goeie 
pryse en skerp prys-
stygings is die afge-
lope paar jaar in die 
skaapvleis- én veral die 

wolbedryf ( TABEL 1 ) gesien. Dit 
kan toegeskryf word aan die wyd 
verspreide droogtes van 2015 tot 
2017 wat tot die vermindering 
van talle veekuddes gelei het, 
sekere gebiede wat swaar onder 
veediefstal deurloop, voortge-
sette groei in die wildbedryf, ’n 
gunstige wisselkoers vir uitvoer-
produkte en ’n sterk vraag vanuit 
die buiteland. 

Navorsing wys dat die SA Vleismerino weer die skaapboer se beursie kan laat bult. FOTO:  ANDRÉ PRETORIUS

WOLPRODUKSIE     PROMOSIE   

Die voedingkundiges dr. Joubert Nolte, dr. Jasper Coetzee en  
mnr. Nols Hanekom vertel hoe oordeelkundige terminale kruisteling 

met die SA Vleismerino waarde vir skaapboere kan toevoeg.

Die waarde van 
‘oordeelkundige’ 

terminale kruisteling
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kende Suid-Afrikaanse ras en 
die derde met SA Vleismerino-
ramme gepaar. Ná paring is die 
ooie in een trop bestuur tot met 
lamtyd, waarna elke trop dieself-
de behandeling ontvang het tot 
die lammers gespeen is.

Ná speentyd is die lammers in 
hul onderskeie groepe in ’n kom-
mersiële voerkraal afgerond, 
waar ál die diere aan dieselfde 
behandeling, voeding en bestuur 
onderwerp en op dieselfde dag 
geslag is. Lewende gewig, kar-
kasgewig en uitslagpersentasie 
is met die slagproses aangeteken 
om die prestasie van die nageslag 
te vergelyk ( TABEL 2 ).

WINSGEWENDHEID
Die ooie wat met Vleismerino-
ramme gepaar is, het die hoogste 
lamsyfer (123%) gehad en ook 
die meeste lammers bemark 

(117). Dit kan ’n aanduiding 
wees van ’n sterk libido by die 
Vleismerinoramme omdat selfs 
vrugbare ooie meer meerlinge 
kry wanneer hulle meer gereeld 
gedek word.

In hierdie studie was die oor-
lewingsvermoë van die kruis-
lammers ook beter as dié van 
die rasegte nageslag. Die raseg-
te Dohne-Merinolammers het 
die hoogste vrektesyfer gehad 
(5,9%), terwyl die Vleismerino 
en ras A-kruislammers onder- 
skeidelik vrektes van 4,9% en 
4,2% gehad het. Die Vleisme- 
rino-nageslag het nie net die  
beste presteer ten opsigte van die 
bemarkbare lammers nie, maar 
ook die swaarste karkasse gele-
wer. Die Vleismerinokruislam-
karkasse was gemiddeld 2,2 kg 
en 0,7 kg swaarder as die Dohne- 
Merino- en ras A se nageslag.

TABEL 1: PRYSBEWEGING VAN SKAAPVLEIS EN WOL VAN 2016-2018

Nov. 
2016

Nov. 
2018

Hoogte-
punt

2018 
teenoor 
2016

Hoogte-
punt 

teenoor 
2016

Vleisprys Klas A2/A3-karkas (R/kg) 61 72 85 18% 39%

Wolprys Skoonwol (R/kg) 156 205 250 31% 59%

BRON: ABSA AGRI TRENDS.

TABEL 2: PRESTASIE VAN LAMMERS IN ’N TERMINALE KRUISTEELSTUDIE

Ooie Lammers 
gebore

Lammers 
bemark

Vrektes Slag- 
gewig

Karkas- 
gewig

Uitslag- 
syfer

Dohne 100 118 111 5,9% 44,8 kg 21,3 kg 47,5%

Ras A 100 120 115 4,2% 46,3 kg 22,8 kg 49,2%

SAVM 100 123 117 4,9% 48,1 kg 23,5 kg 48,9%

BRON: SAVM-STUDIE.

TABEL 3: FINANSIËLE PRESTASIE VAN LAMMERS IN ’N KRUISTEELSTUDIE 

Vleisprys Inkomste Afwyking Inkomste Inkomste Afwyking

(R/kg) (R/lam) (R/
lam) (%) (R/

groep)
(R/

teelooi)
(R/

teelooi) (%)

Dohne- 
Merino 72 1 534 - - 170 230 1 702 - -

Ras A 72 1 642 108 7.0 188 784 1 888 186 10.9

SAVM 72 1 692 158 10.3 197 964 1 980 278 16.3

BRON: SAVM-STUDIE.

 GRAFIEK 1: DIE BYDRAE VAN WOL EN VLEIS TOT  
 DIE BRUTO INKOMSTE VAN ’N WOLSKAAPBOERDERY 

 GRAFIEK 2: DIE RELATIEWE BRUTO INKOMSTE PER  
 TEELOOI IN ’N TERMINALE KRUISTEELSTUDIE  
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Ten opsigte van finansiële 
prestasie ( TABEL 3 ) het die Vleis-
merinokruislammers R158/lam 
(10,3%) beter presteer as die ras- 
egte lammers en R50/lam (7%) 
beter as die kruislamnageslag 
van ras A. Wanneer die pres-
tasie van die nageslag bereken 
word as inkomste per teelooi  
( GRAFIEK 2 ) het die Vleismerino-
kruislammers 16% beter gevaar 
as die rasegte lammers en 5% 
beter as die nageslag van ras A. 

Dié studie toon dat die heden-
daagse SA Vleismerino met trots 
sy plek volstaan as volwaardi-
ge vaderras in terminale kruis- 
teling. Die genetiese vermoë van 
die Vleismerino om ’n vinnige 
groeitempo te handhaaf sonder 
te veel vetneerlegging in ’n vroeë 
stadium, maak die ras by uitstek 
geskik om uitstekende slaglam-
mers en ideale stoorlammers  
te teel.

Omdat ál die lammers in die 
proef op dieselfde dag geslag 
is, bevestig die resultate ook 
dat die SA Vleismerino nie net 
laatryp-tipe teelmateriaal het 
nie. Die ras is in staat om slag-
lammers te produseer wat vroeër 
slaggereed is en in die verbruiker 
se behoefte van mediumgroot 

karkasse voorsien. 
In dié studie is die lammers 

nie geskeer voor hulle geslag is 
nie, maar die inkomstevoordeel 
tussen SA Vleismerino- en ras A- 
kruislammers sou die pendulum  
verder in die guns van die SA 
Vleismerino as vaderras laat 
swaai het.

Dit is duidelik dat SA Vleis-
merinoramme met vrymoedig-
heid aanbeveel kan word vir 
gebruik by Dohne-Merino-ooie 
om winsgewendheid te verhoog. 
Boonop is daar geen gevaar van 
wolbesoedeling met die gebruik 
van gekeurde SA Vleismerino-
ramme nie.
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