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Voerkraalkalwers: Begin reg
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Die bestuur van nuwe kalwers 
wat by die voerkraal aankom, 
het ’n groot invloed op die 
uiteindelike winsgewendheid 
van die voerkraal. Nuwe kal-

wers moet met sorg bestuur word om die 
uitdagings wat hulle ondervind, sonder 
moeite of onnodige spanning te oorkom. 
’n Voerkraalaanvangsprogram is juis daarop 
gemik om die oorskakeling na ’n intensie-
we produksiestelsel so maklik as moontlik 
te maak en optimale produksie te verseker. 

Die hoofdoelwit gedurende die aan-
vangstydperk is dat die diere so gou 
as moontlik moet begin vreet. Net so 
belangrik is dat siektes tot die minimum 
beperk word (dit geld natuurlik vir die  
totale staantyd in die voerkraal). 

Die aantal siek diere in die voerkraal het 
’n groot invloed op die winsgewendheid 
van die kraal. Dit kan tot verminderde pro-
duksie, kumulatiewe behandelingskoste en 
selfs mortaliteite lei. Die voorkoms van siek 
diere is die hoogste tydens die eerste 21 
tot 28 dae in die voerkraal en kan aan die 
spanning wat die kalwers voor en ná hul 
aankoms ondervind, toegeskryf word.

Hantering van nuwe kalwers
Uit die staanspoor moet benadruk word 
dat die gehalte van kalwers wat ontvang 
word, uiters belangrik is. Goeie gehalte 
kalwers groei doeltreffend, bied beter 
weerstand teen siektes en is meer wins-
gewend. Swak-gehalte kalwers kan nie 
‘reg’ gevoer word nie.

Naas goeie gehalte diere, is goeie 
aanvangsbestuurspraktyke noodsaaklik 
vir sukses in die voerkraal. Dit help om te 
verhoed dat diere siek raak en dat hulle 
so gou as moontlik hul doeltreffende  
produksiefase bereik. 

Lae-stres hanteringstegnieke is nodig 
wanneer daar met nuwe kalwers gewerk 
word. Goed opgeleide personeel moet 
met die kalwers werk om hul spannings-
vlakke tot die minimum te beperk en 
beserings te voorkom.

Nuwe diere moet rus voordat  
hulle na die prosesseringsprogram  

oorgeskakel word. Die kal-
wers se immuunstelsels is 
gewoonlik weens ’n ver- 
skeidenheid van faktore 
onderdruk, en dit kan die 
sukses van die prosesse-
ringsprogram beïnvloed. 
’n Goeie duimreël is om 
die diere een uur vir elke 
uur wat hulle vervoer is, te 
laat rus. 

Die aanvangskraal 
moet skoon en droog, 
asook vry van enige 
ongewenste voorwerpe 
en modder wees. Daar 
moet ook ’n gemaklike 
plek wees vir die diere 
om te kan lê. Maak seker 
dat daar nie te veel diere 
in die kraal is nie, en dat genoeg skoon, 
vars water en goeie gehalte hooi vir die 
kalwers beskikbaar is.

Voerinname en kondisie
Die voedingstatus en/of kondisie van ’n 
kalf is direk aan sy gesondheid gekoppel. 
As die nuwe diere in ’n swak kondisie is  
of moontlike tekorte ervaar, kan dit hul 
vermoë om ’n doeltreffende immuun-
reaksie teen siekte-uitdagings te vorm, 
benadeel. Die nuwe kalwers moet so gou 
as moontlik begin vreet om  

rumenfermentasie en voedingstof- 
absorpsie te bevorder. 

Voerinname moet die hoofprioriteit 
by die ontvangs van nuwe diere in die 
voerkraal wees. Hulle moet die al nodige 
voedingstowwe inneem om optimale 
gesondheid en produksie te verseker. 
Voldoende inname vereis egter goeie 
voerkripbestuur. Dit behels dat die regte 
voer in die regte kraal teen die regte hoe-
veelheid, op die regte tyd asook die regte 
wyse, toegedien word.

Goeie rekordhouding, goed opgeleide 
personeel, en goeie kommunikasie tus-
sen die voerkraalbestuurder, kuddevee-
arts en voedingkundige, sal ’n suksesvolle 
aanvangsprogram en ’n winsgewende 
voerkraal verseker.

Eerste stappe
Nuwe diere moet gereeld gemonitor 
word en die volgende aspekte moet 
veral aandag geniet:
•	 Maak seker dat nuwe diere die 

waterkrippe gevind het.
•	 Voorsien ten alle tye genoegsame 

skoon, vars water in die water-
krippe, insluitend genoeg suip-
spasie, en let op dat die water-
toevoer voldoende is. 

•	 Al die diere moet by die voer in 
die voerkrip kan uitkom en daar 
moet genoeg vreetspasie vir al die 
diere wees.

Krale moet skoon en droog, asook vry van enige ongewenste voor-
werpe en modder wees. Daar moet ook ’n gemaklike plek wees vir 
die diere om te kan lê.


