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“Onthou, julle voer die mikrobes in die 
rumen ook en nie net die dier nie.” 
Dit was die kernboodskap van Ken-

neth Botha, voedingkundige van Suid-Afrika, aan 
boere by die sesde Hartebeestloop Boeredag en 
Vei ling. Kenneth het ’n praatjie oor die invloed 
van die boer op sy beeste se rumengesondheid 
gelewer met die fokus op intensiewe praktyke in 
’n ekstensiewe boederyopset.

“’n Herkouer se rumen bestaan uit vier dele, naam-
lik die rumen, retikulum, omasum en abomasum. 
Jy het twee kanse om die ‘voeromset-skakelaar’ 
in die diere se rumens aan of af te sit – gedurende 
konsepsie by die moeder en dan weer tydens die 
eerste sewe weke van die kalf se lewe. As jy as 
die boer iets verkeerds doen gedurende hierdie 
tyd perke, loop jy die risiko om die ‘skakelaars’ of 
gene-uitdrukking vir die res van daardie dier se 
lewe af te sit, top-genetika of nie.”

Dit kom daarop neer dat hoe groter die rumen, 
hoe groter die dier se voerinname poten siaal, 
het hy verduidelik. “Die ontwikkeling van die ru-
men en pappilla geskied gedurende die eerste 
paar maande van ’n kalf se lewe. Die pappilla is 
die vingeragtige weefsel wat verantwoordelik is 
vir sekere voedingstof-absorpsie. By geboorte is 
die rumen steriel, wat oor enkele maande in vleis-
beeste verander word na ’n bakteriese populasie 
soortgelyk aan die moeder se populasie. Die ru-
menontwikkeling vind plaas oor die eerste paar 
maande en word veral gestimuleer deur grane, 
suiker en oplosbare vesel. Onthou, die suiker en 
oplosbare vesel binne die weiding speel ook ’n 
belangrike rol by rumenontwikkeling.”

Aërobiese bakterieë word gedurende die eer-
ste paar dae van die kalf se lewe deur sy ma na 
hom toe oorgedra wanneer sy hom lek. Sodra 
die kalf droë voer soos kuilvoer en hooi saam 
met melk begin inneem, vermeerder hierdie bak-
teriese populasie aansienlik en begin die rumen 
eers ontwikkel. “Die voeding gedurende die eer-
ste sewe weke van die dier se lewe bepaal of die 
‘gene-uitdrukking’ oor die res van sy lewe positief 
of negatief gaan wees. Suiker en stysel in die vorm 
van kruipvoeding en gras verhoog die pappilla-
ontwikkeling en rumengroei. Tesame met genoeg 
ruproteïen groei diere baie goed oor die eerste 7 
weke ná geboorte en so kan hulle die potensïele 
groei bereik. Op tien maande ouderdom is die ru-
men klaar ontwikkel en het dit van 20% van die 
dier se totale maag na ongeveer 80% gegroei.”

“U as boer moet net onthou dat ’n mens die 
verse se groei oor die eerste 2 maande baie kan 
verhoog, maar dit bly belangrik dat jy hierdie vin-

nige groei tussen 2 en 10 maande moet beperk 
om te verhoed dat verse vet in hul uierweefsel 
neerlê wat dan tot verlaagde melkproduksie lei 
as diere kalf.

Ruvoer vir goeie rumenontwikkeling
“Ruvoer ontwikkel en gee volume aan die rumen 
wat op sy beurt lei tot verhoogde voerinname po-
tensiaal. Ongelukkig het verse of bulle eers grane 
of suiker nodig om te help  om die rumenpapillae 
te ontwikkel, wat die opname van vlugtige vet-
sure aanhelp. Dit lei tot verhoogde fermentasie, 
wat dan die rumenpapillae sal stimuleer vir ver-
beterde groei.Die boer se strategieë moet dus 
wees om die koei net ná kalwing van goeie bronne 
voer te voorsien om te verseker dat sy genoeg 
melk produseer vir optimale groei gedurende die 
eer ste 7 weke van die kalf se lewe. Kruipvoer en 
gras help om die ontwikkelingsproses te stimu-
leer. Jy wil die spasie in die maag of ribgedeelte 
so groot as moontlik kry sodat die dier spasie het 
vir die ontwikkeling van ’n rumen wat groter hoe-
veelhede ruvoer kan benut. Hoe groter die spa-
sie, hoe groter die rumen en dieselfde beginsel 
geld vir skape,” verduidelik Kenneth.

Ekstensiewe beeste en skape vreet hoofsaak-
lik gras, bossies, blare van bome, peule en sade. 
Daarbenewens kry hulle van tyd tot tyd ’n produk-
sie- of onderhoudslek asook by geleentheid krag-
voer om hul kondisie vir byvoorbeeld paring of 
kalwing optimaal te kry. “Al hierdie voere het ’n 
invloed op die anatomie en die fisiologiese pro-
sesse in die rumen.” Enigiets wat die boer in die 
dier se voeding verander, verander die tempo 
van die vloei van die kos deur die spysvertering-
stelsel. Onthou, jy voer nie net die bul of die koei 
nie, jy voer eintlik die biljoene mikrobes in hul ru-
mens. Hierdie mikrobes se funksie is om gras in 
energie om te skakel. Dit moet dus stadig gedoen 
word sodat die rumen nie beskadig of benadeel 
word nie.” Hy het bygevoeg dat ’n ekstensiewe 
boerdery die voordeel het dat vrylopende beeste 
wat heeldag wei, gereeld herkou – ’n proses wat 
die rumen pH redelik stabiel maak.

Kenneth het bygevoeg dat onlangse navor sing 
daarop wys dat die rumen ’n tweede smaakorgaan 
is. “Die rumen het die vermoë om smaaksensors 
in die rumen-epiteel te kan stimuleer weens ’n 
positiewe of ’n negatiewe smaakervaring. Hier-

die peptide is betrokke by verskeie prosesse soos 
maagafskeidings, beweeglikheid en kosinname. 
Die maagwand stuur ’n boodskap na die brein toe, 
wat die dier se eetgewoontes beïnvloed. Sou die 
diere ’n swak ruvoer kry om te eet, sal hulle ‘n laer 
hoeveelheid daarvan inneem, beide vanweë die 
smaak en die rumen se seine na die brein wat in-
names reguleer.”

Gesonde rumen, gesonde diere 
Die werking van die rumen beïnvloed nie net die 
dier se voeromsetvermoëns nie, maar ook hul 
lang lewendheid, reproduksie, kloue en vele meer. 
“Probleme met kloue is gewoonlik ’n voeding-
probleem en nie noodwendig net vanweë slyta-
sie nie. Die balans van rumen-mikroflora is dina-
mies en ekstensiewe boere moet hierdie uiters 
sensitiewe orgaan goed pamperlang.” 

Die rumen bevat verskeie tipes mikrobes soos 
bakterieë, protosoa en fungi wat die gras en an-
der weidingprodukte wat die dier inneem, ver-
teer. Sekere mikrobes verteer vesel en ander weer 
stysel. Die hoeveelheid en tipe mikrobe wat in 
die rumen voorkom, word bepaal deur wat die 
dier gevoer word. “Wanneer ’n bees suurpens 
kry, neem dit tot 21 dae om genoeg mikrobes te-
rug te kry. As ’n bees gereeld suurpens kry, is dit 
beter om hom te laat slag. Hoe meer gereeld dit 
voorkom, hoe groter is die kans dat hy weer suur-
pens sal kry aangesien die rumen teen daardie 
tyd onherstelbaar beskadig is en die dier in elk 
geval later sal vrek,” het Kenneth gesê. 

Die foto dui aan hoe ’n gesonde rumen lyk (foto 
van Penn State Universiteit in die VSA).

Kenneth Botha is ’n voedingkundige en eienaar van die Suid-Afrikaanse voedingmaat-
skappy, NutriGenics. Hy het grootgeword op ’n plaas waar met skape, melkbeeste en ko-
ring geboer is. Hy het ’n B ScAgric-graad in veekunde en ’n honneursgraad in voeding 
en fisiologie. Kenneth is tans by Onderstepoort besig met die voltooiing van sy meesters-
graad in veeartsenykundige wetenskappe met die fokus op artrose in vleisbeeste. Nutri-
Genics lewer konsultasiedienste en voedingsprodukte aan hoofsaaklik suiwelprodusen-
te. Kenneth help boere veral met strategieë en oplossings oor hoe om produksiekoste te 
verlaag en hul winste te verbeter. Hy is ook deel van ’n konsultasiegroep, FeedFirst. Die 
groep bestaan uit verskeie kundiges wat besluit het om kundigheid bymekaar te sit en 
strategiese en voedingkundige advies te lewer op herkouer-, vark- en pluimveeplase. 
Feedfirst se kundigheid is ook om veevoerfirmas by te staan om produkte en advies aan 
te pas om plase meer winsgewend te kry. Feedmaster het FeedFirst betrokke gemaak 
by hul besigheid tot voordeel van hul kliënte oor die hele Suidelike Afrika.

Maksimum ruvoerinname, maksimum 
produksie – die rol van die rumen
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Simptome van ’n ongesonde rumen
Tekens van ’n ongesonde rumen sluit in los mis, 
onverteerde voer in die mis, wisselvallige voerin-
names, swak veldweidinginnames en swak re-
produksie en groei. Brandmerke in die rumen 
wanneer die dier geslag word, is ook ’n duidelike 
teken van ’n ongesonde of beskadigde rumen.

“Beskadigde rumens kan gedeeltelik herstel 
word deur meer ruvoer te voer, ’n giskultuur te 
gebruik, rumen-buffers aan te wend, bestuur-
spraktyke op die plaas te verander sodat min-
der stysel- en suikerryke voer op ’n keer ge voer 
word, Megasphaera elsdenii (NCIMB41125) te 
doseer om melksuur wat suurpens veroorsaak 
te benut, of selfs rumenvloeistof van gesonde 
diere te doseer, indien oordraagbare siektes nie 
in die kudde voorkom nie.”

Strategiese aanvullings
Die boer kan die rumenfunksie beïnvloed deur 
strategiese aanvullings te gee. Die aanpassing 
van diere vanaf ’n rantsoen met net veldwei-
ding na een met weiding plus ’n lekaanvul ling 
moet omsigtig gedoen word. Indien diere self 
afgerond word, moet hulle eers aangepas word 
om suurpens te voorkom. “Bulle moenie vin-
nig op hoë energie rantsoene geplaas word 
nie. indien porsies klein bly, is dit meer ide-
aal. Boere moet poog om nie diere weekliks 
te voer met ’n rantsoen wat binne een dag of 
binne ’n kort tydjie opgevreet word nie. Ver-
my dus te veel stysel en suiker op een slag. Pas 

rantsoene aan indien dit gereën het en die veld 
vinnig uitloop, en verminder dan die stysel en 
suiker in die aanvullings. Dit sal die rantsoene 
goedkoper maak en suurpens beperk. Vermy 
ook heel mielies wat in die bakke uitsak en eer-
ste deur die gulsige vreters opgevreet word,” 
het Kenneth gesê.

“Die dier se vermoë om vesel te verteer is uit-
ers belangrik vir beide hoë en lae gehalte ru-
voer. As die boer die dier kan help om groter 
hoeveelhede vesel van die veld af in te neem 
en dit vinniger te verteer, kan dit tot verhoogde 
produksie en winste lei.”

Groen, jong weiding (hoë gehalte) vloei vin-
niger deur die dier se stelsel, want dit is laag in 
neutrale en suurbestande vesel. Lae gehalte 
voere kan egter vertering en die gevolglike en-
ergieverskaffing aan die dier verminder, omdat 
die rumen gevul word deur ’n laegraadse vesel-
bron wat stadig deur die SVK stelsel vloei. “Dit 
beteken dus ’n verlaagde inname van die veld 
en ’n verlaagde energie- en proteïenvoorsie ning 
aan die dier. As die rumen optimaal werk, maak 
die dier sy eie mikrobiese proteïen wat dan ’n 
uitstekende en hoogs verteerbare proteïen-
bron is.” Hierdie proteïenbron verhoog melk-
produksie asook spiergroei in diere.

Hoe pas ons die dinge in ’n 
ekstensiewe boerdery toe?
‘n Boer behoort sy diere se voeding te be-
stuur met die fokus op maksimum ruvoerin-
name. “Grasweiding is een van die goedkoop 
bronne van energie vir herkouers en daarom 
behoort bestuurspraktyke op meer en beter 

gehalte weiding vir vee gefokus wees. Dit sal 
lei tot optimale rumenfunksies, beter fermen-
tasie, meer mikrobiese proteïen en, weer eens, 
beter produksie.”

Wat om te vermy
Volgens Kenneth is die volgende in ’n eksten-
siewe boerdery belangrik ten einde rumen-
funksie te verbeter:
• Vermy vinnige veranderinge of oorskakeling 

tussen verskillende voere.
• Vermy enige verandering binne 100 dae 

voor paring, want dit kan die eiselontwikke-
ling benadeel.

• Moenie eenkeer per week voer nie, want dan 
neem sekere diere te veel voer op een slag in.

• Moenie heel mielies voer nie.
• Moenie te groot porsies kragvoer op ’n slag 

voer nie. 
• Poog dat jou diere die maksimum weidin-

ginname kry.

Die belangrikste fases in enige vleisbees onder-
neming is die reproduksie-, groei- en kalwings-
fases. Die grootste oorsaak vir swak reproduksie 
is ’n tekort aan die regte voeding en gevolg-
lik ’n swak liggaamskondisie, het Kenneth by-
gevoeg. “Gesonde rumenontwikkeling begin 
dus by jou kalwers en optimale rumenfunk-
sie word beïnvloed deur die voer wat gegee 
word, insluitend weiding. Die boer voer dus 
die bees en die mikrobes in die dier se pens, 
en kan daarom die rumenfunksie beïnvloed 
deur strategiese aanvullings te gebruik. Wees 
net versigting vir suurpens.”

Die rol van die rumen
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Om  suksesvol met vleisbeeste te boer is 
daar sekere vereistes waaraan voldoen 
moet word. Die belangrikste hiervan is 

dat ’n bees aanpasbaar moet wees en dat daar 
voldoende kwaliteit veld beskikbaar moet wees, 
sê dr. Hannes Dreyer, veekundige van Vrede in 
Suid-Afrika. Hy was ’n genooide spreker by die 
afgelope Hartebeestloop Boeredag en Veiling 
en het produsente oor die voordele van veld-
bulle teenoor vet bulle, aanpasbaarheid en groei 
op die veld toegespreek.

Veldbul/ram Suidelike Afrika
Dr. Dreyer is die afgelope ses jaar al by die Harte-
beestloop-kudde betrokke, waar al die bulle veld-
bulprestasietoetsing ondergaan. Hy is ‘n stigterslid 
van die Oos-Vrystaatse Veldbulklub en Merino-
veldramklub waaruit die Veldbul/ram Suidelike 
Afrika (VBRSA) agt jaar gelede ontstaan het om 
veldbul- en ramtoetse van bestaande veldbul-
klubs te koördineer en te evalueer.

VBRSA het die visie dat beesvleis slegs van die 
veld af volhoubaar geproduseer kan word. Om dit 
koste-effektief en in kompetisie met ander vleis-
bedrywe te kan doen, moet die doeltreffendheid 
van prestasie op die veld verhoog word. VBSA 
beywer hom om deur middel van sinvolle me-
ting soveel as moontlik veldaangepaste bulle te 
identifiseer en aan die bedryf beskikbaar te stel 
ten einde bogemelde visie te verwesenlik.

Bulle word vir ongeveer ses maande op die veld 
getoets. Toetsperiodes verskil van streek tot streek, 

maar val gewoonlik 
saam met die sta-
dium wanneer veld 
op sy beste is. Ge-
du rende hierdie tyd 
word hulle gereeld 
geweeg en word 
tem pe ra ment-, 
kondisie- en haar-
tellings gedoen. 
Met die afsluit van 

die toets word be spiering, testis grootte en pel-
visgroottes gemeet. Al hier die data word dan in 
’n ekonomiese indeks uitgedruk.

Elke bul wat die veldbultoets met ’n ekono-
miese indeks van 90 of meer slaag, word met 
die veldbulbrandmerk gemerk. “Daar bestaan ’n 
persepsie dat ’n veldbul op ’n oorlewingskursus is, 
maar dit is nie so nie. Al ons bulle wat op veilings 
kom, word afgerond. In die algemeen is ons van 
mening dat bulkalwers die eerste 18 maande die-
selfde as verskalwers grootgemaak moet word.”

Wetenskaplikes wys daarop dat aanpasbaar-
heid en vrugbaarheid hand aan hand gaan en 
dat diere wat nie in hul omgewing aangepas is 
nie, ook nie na wense sal presteer nie. 
Die volgende aspekte is reeds bewys: 
• Diere wat in intensiewe toestande goed pres-

teer, sal nie noodwendig in ekstensiewe toe-
stande goed vaar nie. 

• Bulle wat op ’n jong ouderdom oorvoer word, 
pas moeilik in veldtoestande aan en het ’n 

lae libido en semengehalte, wat nadelig is vir 
vrugbaarheid. 

• Vet bulle is geneig om ’n hoër persentasie ab-
normale spermselle as skraal bulle te hê en 
hulle produseer swakker semen (gehalte en 
hoeveelheid). 

• Vetneerlegging in die nek van die skrotum kan 
bulle onvrugbaar maak. Verder breek hierdie 
vet nie maklik af nie en so ’n bul  kan vir die res 
van sy lewe onvrugbaar wees

• Sowat 70% van ’n dier se voorkoms word aan 
voeding toegeskryf. Dit hou die gevaar in dat 
ongewenste eienskappe en minderwaardige 
genetiese eienskappe deur goeie voeding ver-
berg kan word.

Uit ’n ekonomiese oogpunt is vrugbaarheid vir 
die kommersiële boer belangriker as groeipoten-
siaal en tien keer belangriker as karkaseienskappe. 
Dit is waar VBRSA se waarde lê, want lede meen 
hulle lewer die regte bulle. Volgens hulle speel die 
natuur die belangrikste rol in boer dery en daarom 
moet beeste in balans met die omgewing wees.

Veldbulle kan dus ’n groot bydrae lewer in die 
verskaffing van bulle wat by kommersiële telers 
se toestande aangepas is en ’n nageslag sal le wer 
wat in sulke toestande kan presteer.

Kommersiële telers gebruik moederlynrasse 
hoofsaaklik vir die speenkalfproduksie in eksten-
siewe boerderystelsels. Aangesien hierdie te-
lers die belangrikste kopers van stoetdiere van 
moe derlynrasse is, moet die stoettelers hul teel-
doelwitte daarop rig om teelmateriaal beskikbaar 

Alles en nog meer oor veldbulle te stel wat vir ekstensiewe toestande aangepas 
is. Die meting van eienskappe moet dus so ver 
moontlik in die omgewingtoestande geskied 
waarin die nageslag van teeldiere moet presteer.

Dr. Dreyer het die Hartebeestloop-kudde as 
voorbeeld van die sukses van veldbulprestasie-
toetsing gebruik en gesê van die 71 bulle wat Jog-
gie vanjaar ingevolge die program laat toets het, 
het nie een vrugbaarheidsprobleme gehad nie. 
“Hartebeestloop is uniek deurdat hulle die beste 
van beide wêrelde gebruik – goeie BLUP-waardes 
en veldbuldata. Onthou, daar is vir hulle geen sin 
daarin om ’n bul vir drie jaar groot te maak en dan 
moet hy geslag word nie. Dit is ’n mors van geld. 
Hulle doen die regte ding en ek het geen twyfel 
dat hierdie een van die topkuddes in Namibië en 
Suid-Afrika is nie.” 

Aanpasbaarheid teenoor gehardheid
“Die begrippe ‘aanpasbaarheid’ en ‘gehardheid’ 
word dikwels met mekaar verwar en daarom is 
dit nodig om dit eers duidelik te definieer. ‘Aan-
pasbaarheid’ kan gedefinieer word as die ver-
moë van diere om in ’n spesifieke omgewing 
te oorleef, te reproduseer en te produseer. ‘Ge-
hardheid’ verwys  na ’n dier se aanpasbaarheid 
by sub-optimale omgewingstoestande soos by-
voorbeeld die ariede gedeeltes van Suid-Afrika 
(Herselman, 1996).

“Die vermoë van diere om onder swak wei-
dingstoestande aan te pas, is egter ’n eienskap 
wat in die verlede in ’n groot mate in selek-
sieprogramme geïgnoreer is. Seleksie is hoof-
saaklik op produksie onder optimale toestande 
toegespits(Herselman,1996). Tom Lasater, teler 

van die Beefmasterras, het dekades gelede reeds 
gesê: “Livestock should be bred, born, raised, per-
formance tested and sold under the conditions in 
which they will produce.” Al hoe meer getuienis 
kom deesdae na vore wat toon dat genotipe X 
omgewingsinteraksies ten opsigte van produksie-
eienskappe wel voorkom. “Het ons geselekteer 
vir veldaangepaste diere?” het dr. Dreyer die ge-
hoor gevra. “Nee, ons het nie. Ons sê almal ons 
soek ’n bul wat van die veld af kom, maar dan 
koop ons die vetste bul op die veiling. Vet was 
nog altyd ’n mooi kleur.”

Groei op die veld
Veral in Suid-Afrika word daar groot klem gelê 
op die prestasie van diere in voerkrale, maar ons 
moenie vergeet dat ’n bees ’n herkouer is en sal 
bly nie, het dr. Dreyer gesê. “Beeste is in staat om 
onbenutbare produkte vir die mens, soos gras en 
ruvoer, in benutbare produkte soos vleis en melk 
te omskep. Beeste moet dus op gras presteer, nie 
op graan nie. En as hulle nie aangepas is op gras 
nie, kan jy maar vergeet om produksie te kry.” 

Dr. Dreyer sê produsente het vir jare geglo dat 
hulle kan selekteer vir groei op intensiewe toe-
stande en dat die nageslag sal presteer onder 
ekstensiewe toestande. Die vraag is, is dit werk-
lik so? Heelwat navorsing wys dat daar ’n nega-
tiewe korrelasie is tussen ekstensiewe prestasie 
(groei op die veld) en intensiewe prestasie. Hy het 
die voorbeeld gebruik van die Johannesburgse 
munisipaliteit wat 1 610 bulle in ’n voerkraal en 
toe op aangeplante weiding grootgemaak het. 
“Die bul wat die beste gedoen het in die voer-
kraal het 1 104ste geëindig op weiding, en die 

bul wat die beste op weiding gepresteer het, 
het 153ste in die voerkraal geëindig. Dit beteken 
dat groei in voerkrale nie noodwendig weer-
spieël sal word in ’n bul se nageslag op die veld 
nie. Ons is tans besig met navorsing om te kyk 
na bulle wat goed doen in die veld en hoe hul 
nageslag in die voerkraal doen, en sover lyk dit 
baie positief.”

Daar is drie vereistes waaraan tydens veldbul-
toetse voldoen moet word. Dit is – 
• dat groot hoeveelhede kragvoer in ’n vroeë sta-

dium vermy word met ’n maksimum byvoeding 
van 1 kg per dag vanaf speen tot 18 maande

• dat voldoende ruvoer verskaf word sodat die 
grootpens optimaal kan ontwikkel. “Die groot-
pens is die fabriek van die herkouer, as jy dit 
nie ontwikkel nie, kan jy vergeet om aange-
paste diere te hê.” 

• dat die afrondingsfase oor ’n minimum van 
120 dae op medium energierantsoene moet 
geskied.

VBRSA is ‘n outonome organisasie en is tot die 
beskikking van alle beesboere in Suid-Afrika en 
Namibië. Meer as 4 000 bulle en 1 500 ramme 
is die afgelope seisoen in Suid-Afrika en Na-
mibië onder VBRSA getoets. VBSA werk reeds 
saam  met beide SA Stamboek en Breedplan. 
‘n Formele ooreenkoms is reeds met SA Stam-
boek aangegaan en daar word tans gewerk aan 
’n nuwe veilingkatalogus wat veldbul- en stam-
boekdata sal bevat. 

Vir meer inligting oor veldbulprestasietoetsing 
kan dr. Dreyer by hannesdreyer@vodamail.co.za 
of +27 82 8231045 gekontak word.

Dr. Hannes Dreyer, veekun-
dige van Suid-Afrika.
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