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Soekwoorde  Soek

 Teken in Registreer

Elektroniese oorplaatjies is reeds ’n alledaagse gesig op
Australiese plase. Die gerekende skaapkenner dr. Jasper
Coetzee voorspel dit gaan binnekort net so algemeen in Suid-
Afrika raak. Hy vertel waarom presisieskaapboerdery
plaaslike boere se voorland is.
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Dr. Jasper Coetzee vertel waarom
presisiesboerdery plaaslike skaapboere
se voorland is.
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Die toekoms van skaapboerdery lê in presisieboerdery,
volgens Coetzee, wat onlangs deur die Suid-Afrikaanse
Vereniging vir Veekunde, waarby alle veekundiges
geregistreer is, met ’n silwermedalje vereer is vir sy jare lange
diens en reuse-bydrae tot die skaapbedryf in Suid-Afrika.

Noem sy naam in Suid-Afrikaanse skaapkringe, en almal stem
saam dat hy ’n man is na wie se raad ’n mens maar kan
luister. Hy kén skape en skaapvoeding.

“Elektroniese oorplaatjies, wat reeds op groot skaal in
Australië gebruik word, gaan binnekort ook algemeen op
Suid-Afrikaanse skaapplase gebruik word, wat ál meer onder
arbeidsprobleme en -koste gebuk gaan,” vertel Jasper in sy
huis op Stellenbosch. Hy doen deesdae private
konsultasiewerk.

Die oorplaatjies word reeds by plaaslike voerkrale gesien. Alle
inligting oor die dier word in die oorplaatjies gebêre. Dit maak
onder meer die monitering van gewigsveranderinge maklik.
“Lammers wat op weidings of in voerkrale afgerond word,
moet teen ’n sekere teikengroeitempo groei om vir hul
produksiekoste te betaal. Indien hulle stadiger as dit groei,
word hulle teen ’n verlies afgerond. Lammers word daarom
weekliks in voerkrale en tweeweekliks op weiding geweeg om
hul groeitempo te monitor.

“Die groeitempo van die lammers word as ’n maatstaf gebruik
om te bepaal of lammers teen ’n wins of ’n verlies gevoer
word. Tydens weeg word alle inligting outomaties in ’n
rekenaarprogram gebêre. Waar lammers afgerond word,
moet die voerkoste en die heersende lampryse deurlopend in
ag geneem word om te bepaal of dit steeds winsgewend is
om die lammers af te rond.”

Die formule werk só: As voer byvoorbeeld R3,50/kg kos en ’n
lam wat op weiding afgerond word, vreet 300 g/dag, is die
voerkoste R1,05/lam/dag. Dit word deur die lamprys (lewende
gewig), byvoorbeeld R23/kg, gedeel.

Die lam moet dan minstens 46 g/dag groei om sy voerkoste te
dek, anders beteken dit ’n verlies vir die boer.

Wanneer regstreekse produksiekoste, soos voerkoste,
weidingskoste, siektebestryding, oorinplantate,
spoorelement- en vitamienaanvulling en skeerkoste, ook in ag
geneem word, is ’n lam wat minder as sowat 175 g/dag gewig
aansit, ’n risiko (dit is ’n plaas-spesifieke teiken).

“Ons wys met feitelike syfers aan die boer watter lammers
behou en grootgemaak moet word, en watter moet gaan.” Die
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genetiese groeipotensiaal speel ’n rol in of ’n lam die
groeivermoë het of nie, ongeag weiding en voeding.

Die elektroniese oorplaatjies hoef boere nie ’n fortuin te kos
nie. Die herbruikbare soorte se aanvanklike koste is sowat
R23. Hoe meer dit gebruik word, hoe goedkoper word dit.

“Dit vergemaklik die boer se lewe oneindig. Dit is eintlik
skokkend dat daar nog skaapboere is wat nie eers die basiese
praktyke in hul boerderye toepas nie, wat nog van meer
gespesialiseerde praktyke en moderne tegnologie. Praktyke,
soos om koggelramme te gebruik, teelramme te oefen,
prikkelvoeding en kruipvoeding te gee en skandering vir
dragtigheid, is basiese praktyke vir enige skaapboerdery. Jy
kry selfs boere wat nie eers vaste paartye het nie,” sê Jasper.

MAAK SKAAPBOERE WINSGEWEND 
Sy onderneming, Jasper Coetzee Consulting, gee veral aandag
aan gevorderde tegniese ondersteuning aan skaapboerderye
ten einde skape se volle genetiese potensiaal te ontsluit, veral
met presisieskaapboerdery. “Ek help boere om hul
skaapboerdery meer winsgewend te maak en waarde tot hul
produkte toe te voeg. Ek help ook met die oplossing van
ingewikkelde voedings- en bestuursprobleme.”

Jasper bied onder meer kursusse en lesings op boeredae en
by skaapstudiegroepe aan oor die jongste
skaapboerderypraktyke.

Hy is ook verbonde aan die maatskappy FeedFirst, waar hy
help met gevorderde tegniese ondersteuning aan
voermaatskappye en boere.

Jasper het in die Sandveld grootgeword en op Aurora
skoolgegaan, waarna hy aan die Universiteit Stellenbosch (US)
gaan studeer en sy B.Sc. Agric.-graad in 1973 behaal het.

Daarna het ’n honneursgraad (cum laude) in 1975, ’n
meestersgraad (cum laude) in 1977 en ’n doktorsgraad in
1988 behaal – ook aan die US.

Van 1973 tot 1979 was hy verbonde aan die Departement van
Landbou op Elsenburg, van 1979 tot 1986 het hy as ’n
wetenskaplike navorser op Mariendahl, ’n proefplaas van die
US buite Stellenbosch, gewerk, en daarna tot 1996 as senior
lektor in skaap-en-wolkunde aan die US. In 1994 is dit vir ’n
jaar onderbreek toe hy aan die Universiteit van Melbourne in
Australië navorsing gedoen het oor byvoeding vir skape. Van
1997 tot 2012 was hy verbonde aan die voermaatskappy
Voermol, eers as tegniese bestuurder en daarna as tegniese
direkteur. Sedert 2012 werk hy as konsultant.
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Naam E-posadres

DRIE HOOGTEPUNTE 
Drie dinge staan uit as hoogtepunte in sy loopbaan: die agt
jaar op Mariendahl waartydens hy onder prof. Piet de Wet en
dr. Lammie Vosloo aan sy doktorsgraad gewerk het, in 1983
het hy vir drie weke “waarskynlik die beste skaapkursus wat
ooit ter wêreld aangebied is” oor skaapbestuur en -siektes in
Edinburgh, Skotland, bygewoon, en die jaar lange navorsing in
Melbourne.

“Dié drie dinge het my gemaak,” sê hy. “Navorsing, praktiese
ondervinding en teorie is vir my daardeur bymekaargebring.”
In 2002 het Landbouskrywers SA hom aangewys as Wes-
Kaapse Landboukundige van die Jaar.

Jasper is of was by talle professionele instansies betrokke,
waaronder die SA Vereniging vir Veekundiges, die SA
Vereniging vir professionele dierewetenskaplikes en die
Nasionale Wolkwekersvereniging.

“Ek het my lewe daaraan gewy om inligting op ’n verteerbare
wyse aan boere oor te dra op ’n vlak waar dit vir almal
prakties en verstaanbaar is,” sê hy.

* Navrae: Sel 076 846 8800 076 846 8800 of e-pos:
jasperco@iafrica.com
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Alle velde moet ingevul word.
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